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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 23. 7. 2021 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 5 

 

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

MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, 

MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mach, MUDr. Monhart, 

PhD., MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Šťastný, PhD.. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Trnka. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, JUDr. Kunertová, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva, kteří se vzájemně představili. 

Prezident Dr. Kubek zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 16 členů představenstva. 

Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

Dr.  Dobeš se připojil k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 17 členů 

představenstva. 

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V květnu 2021 bylo přijato celkem 55 lékařů: 

      z toho bylo      15   lékařů se státní příslušností SR,  

        2    lékaři s jinou státní příslušností, 

         4    lékaři se slovenskou LF, 

       2    lékaři se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V červnu 2021 bylo přijato celkem 235 lékařů: 

      z toho bylo      35   lékařů se státní příslušností SR, 

        12   lékařů s jinou státní příslušností, 

         2    lékaři se slovenskou LF, 

       7    lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2021 požádalo dosud 103 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

Představenstvo bere informace 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 červenci 2021. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

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

 

 

Informace o hospodaření ČLK v roce 2020 

 

Přehled majetku centra ČLK k 31. 12. 2020 

 
 Název     Stav k 31. 12. 2020 

I. Finanční majetek 19 524 861,85 

II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  6 622 713,97 

 Dlouhodobý hmotný majetek  222 021 958,43 

III.    Pohledávky 2 688 626,19 

 

Porovnání hospodaření centra ČLK v uplynulých letech 

 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Výnosy 

 

  

58 436 340,13 

 

 

59 063 545,01 

 

77 671 010,44 

 

74 115 343,48 

 

69 584 895,54 

z položky 

výnosů čl. 

příspěvky  

 

44 264 696,00 

 

43 713 532,00 

 

55 388 813,00 

 

 

56 069 086,00 

 

56 665 177,00 

Náklady 
 

 

54 938 262,07 

 

51 922 209,73 

 

61 506 256,14 

 

60 484 533,52 

 

54 921 659,09 

Hosp.výsledek 

před zdaněním  

 

3 498 078,06 

 

7 141 335,28 

 

16 164 754,30 

 

13 630 809,96 

 

14 663 236,45 

Daň z příjmu  
1 788 698,00 

(19%) 

2 227 080,00 

(19%) 

3 981 644,00 

(19%) 

3 551 937,00 

(19%) 

3 278 268,00 

(19%) 

Hosp.výsledek 

po zdanění  

 

1 709 380,06 

 

4 914 255,28 

 

12 183 110,30 

 

10 078 872,96 

 

11 384 968,45 

 
Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 

2020. V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření 

zveřejněny v časopise Tempus Medicorum. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2020 

Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2020 nemá 

výhrady. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za 

rok 2020.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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XXXV. Sjezd ČLK - vyúčtování 

  XXXV. Sjezd ČLK, který byl volební, se konal v sobotu 19.6.2021 v Praze jako jednodenní 

s redukovaným programem a vzhledem k nutnosti dodržovat protiepidemická opatření se 

uskutečnil v malé sportovní hale Sparta Praha v Praze 9. 

Celkové náklady:           1 091 677,- Kč (z toho 536 250,- Kč občerstvení) 

Celkové příjmy:                141 400,- Kč 

Hospodářský výsledek:  - 950 177,- Kč 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o vyúčtování XXXV. Sjezdu ČLK. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

   

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání 

 

   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. 

    

Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2021 759 318,- Kč 202 569,- Kč - 556 749,- Kč 

Únor 2021 1 006 390,- Kč 516 167,- Kč - 490 223,- Kč 

Březen 2021 753 702,- Kč 260 749,- Kč - 492 953,- Kč 

Duben 2021 764 011,- Kč 369 464,- Kč - 394 547,- Kč 

Květen 2021 753 743,- Kč 307 689,- Kč - 446 054,- Kč 

Červen 2021 736 548,- Kč 324 386- Kč - 412 162,- Kč 

 4 773 712,- Kč 1 981 024,- Kč      -    2 792 688,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2020 624 071,- Kč 193 235,- Kč - 430 836,- Kč 

Únor 2020 756 622,- Kč 341 964,- Kč - 414 658,- Kč 

Březen 2020 624 794,- Kč 218 654,- Kč - 406 140,- Kč 

Duben 2020 701 342,- Kč 166 585,- Kč - 534 757,- Kč 

Květen 2020 703 641,- Kč 232 783,- Kč - 470 859,- Kč 

Červen 2020 709 243,- Kč 330 4511- Kč - 378 792,- Kč 

 4 119 713,- Kč 1 483 672,- Kč      -    2 636 042,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

   Dne 9.11.2020 byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích na majetek 

společnosti Mladá fronta a.s prohlášen konkurs. Prohlášením konkursu na majetek přešlo 

právo nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. Společnost Mladá Fronta 

a.s. tak přestala být schopná plnit své závazky vůči ČLK a zajišťovat vydávání časopisu 

Tempus Medicorum. 
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   ČLK byla nucena zajistit tisk a distribuci časopisu Tempus sama. V současnosti má ČLK 

smluvně zajištěnu výrobu, tisk i distribuci časopisu Tempus ve vlastní režii prostřednictví 

spolupracující firmy EV public relations, spol. s r. o., přičemž se cena zásadním způsobem 

neliší od ceny, za jakou vydávání časopisu zajišťovala firma Mladá Fronta a.s. 

   Celkové náklady na vydávání časopisu se v prvním pololetí 2021 meziročně zvýšily o cca 

650 000,- Kč. Hlavní příčinou je další zvýšení ceny poštovného. 

   Celkové výnosy z vydávání časopisu se v prvním pololetí 2021 meziročně zvýšily o cca 

500 000,- Kč díky většímu zájmu o inzerci.  

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2021 finančně podpořit částkou 2 792 

688,- Kč, což při průměrném nákladu 52 000 výtisků odpovídá částce 8,95 Kč na jeden výtisk 

za obsah, výrobu, tisk i distribuci. Podpora ze strany ČLK musela být oproti 1. pololetí 2020 

vyšší o 156 646,- Kč. 

   Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus 

Medicorum v první polovině roku 2021. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

   Dr. Kubek a JUDr. Kunertová informovali o průběhu příprav na uvedení Domu lékařů do 

provozu.  

   Nábytek do kuchyní a recepcí se stále vyrábí, recepce ve 4. NP již byla instalována.  

   Vybrány a namontovány koupelnové doplňky od výrobce firmy Sanela v celém objektu. 

   Uzavřena smlouva o dílo s firmou Termitan s.r.o. na I. etapu kancelářského nábytku – 

typové kanceláře ve verzi lamino za schválenou cenu 53 725,-Kč bez DPH bez židlí a věšáku. 

Na základě rozpracování projektové dokumentace všech typových kanceláří Ing. arch. 

Rymešem určeny rozměry a počty nábytkových sestav pro jednoho (5 místností), dva (9 

místností) a tři (2 místnosti) zaměstnance. Celková cena této etapy včetně pracovních a 

jednacích židlí a věšáků činí 1 202 801,- Kč bez DPH. 

   V další etapě/etapách bude uzavřena smlouva/smlouvy o dílo s firmou Termitan s.r.o. na 

reprezentativnější kanceláře prezidenta a viceprezidenta komory, atypický jednací stůl pro 25 

osob do zasedací místnosti, 3 ks kateder do poslucháren, vybavení dvou učeben a sedací 

nábytek do všech těchto místností, chodeb a foyer. Ing. arch. Rymeš připravil projektovou 

dokumentaci pro tyto další části zařízení. Následovat bude šatna pro potřeby auly a vybavení 

5. NP (lékařský klub a muzeum). 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dne 8.7.2021 v 16:50 došlo k dopravní nehodě, když sanitka ZZS hl. m. Prahy při couvání 

na chodníku v ulici Drahobejlova narazila do skleněné stříšky nad vchodem do Domu lékařů a 

poničila ji. Přivolán inspektor ZZS hl. m. Prahy a Policie ČR, na místě v tu dobu byla JUDr. 

Kunertová. Ve stříšce se nadále ozývaly praskavé zvuky, na výzvu okamžitě přišli 

zaměstnanci Termitanu a střechu obratem z mobilního lešení demontovali, aby někoho 

nezranila. Pojistná událost k tíži ZZS hl. m. Prahy je v řešení. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  



 5 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

   Představenstvo se seznámilo se záměrem prodat byt ČLK v Jeřabinové ulici. V první fázi 

měly být osloveny dvě realitní kanceláře – oslovena M & M Reality a RE/MAX. RE/MAX 

požadoval výhradní zastoupení komory jako prodávajícího stejně tak jako MAXIMA Reality, 

proto spolupráce s nimi navázána nebyla. Druhou oslovenou realitní kanceláří, která 

nepožaduje exkluzivitu, je CHIRŠ.  

Představenstvo schvaluje záměr prodeje bytu v Jeřabinové ulici a pověřuje pracovní 

skupinu ve složení: Dr. Henčlová, Dr. Dobeš a Dr. Lindovský, aby spolu s právníky 

komory Mgr. Valáškem - ředitelem kanceláře, a JUDr. Kunertovou, vedli další jednání 

s realitními kancelářemi a hledali tak zájemce, který nabídne maximální cenu. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   12 

proti :   3 

zdržel :  2    Návrh byl přijat. 

 

 

Pomoc členům ČLK postiženým živelní katastrofou 

   Představenstvo hlasováním per rollam rozhodlo, že Česká lékařská komora vyplatí okamžitě 

částku až 50 000,- Kč svým členům, kteří kvůli řádění tornáda na jižní Moravě utrpěli výrazné 

materiální škody na svých zdravotnických zařízeních nebo na soukromém majetku. 

   Regionální představitelé ČLK mapovali situaci v místě katastrofy a komora byla připravena 

v případě potřeby uspořádat sbírku na pomoc kolegům a kolegyním, které poškodilo řádění 

živlu.  

   Většina lékařů z postižených oblastí se v první řadě starala o to, aby mohli co nejdříve, 

alespoň v provizorních podmínkách obnovit provoz svých praxí a začít pomáhat svým 

spoluobčanům. Některým z nich hrdost ani nedovolila o finanční podporu žádat. Vyhlášení 

sbírky tedy nebylo nutné.  

   Dr. Kubek informoval, že o pomoc požádaly zatím tři lékařky z okresů Břeclav a Hodonín. 

Každá z nich obdržela finanční pomoc ve výši 50 000,- Kč.  

   ČLK je samozřejmě připravena pomáhat i nadále.  

Představenstvo bere informaci na vědomí a děkuje těm lékařům a OS ČLK, která 

vyjádřila ochotu finanční přispět v rámci případné sbírky organizované komorou. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh na ustanovení opatrovníka ČLK 

   Představenstvo se seznámilo s informací JUDr. Macha. 

    Dne 15.6.2021 podal MUDr. Vít Mareček zastoupený advokátem Mgr. Davidem 

Záhumenským žalobu proti České lékařské komoře, kterou se domáhá, aby soud jmenoval 

komoře opatrovníka z řad advokátů a uložil mu, aby usiloval o řádné obnovení činnosti 

statutárního orgánu a dalších orgánů komory, protože tyto orgány nebyly řádně zvoleny, kvůli 
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tomu, že okresní shromáždění OS ČLK, která volila orgány okresních sdružení a delegáty 

sjezdu nebyla usnášeníschopná a funkcionáři OS ČLK i delegáti sjezdu byli tudíž zvoleni 

neplatně. Zákon požaduje k platnosti usnesení okresního shromáždění účast nadpoloviční 

většiny všech členů okresního sdružení, což nebylo splněno.  

   Dne 22.6.2021 žalobce na pokyn soudu žalobu doplnil tak, že navrhl, aby opatrovníkem byl 

jmenován sám žalobce MUDr. Vít Mareček, který by svolal usnášení schopná okresní 

shromáždění komory a učinil nezbytná opatření ke konání řádného platného sjezdu delegátů 

komory a dále, aby vykonával působnost statutárního orgánu České lékařské komory do řádné 

doby volby nového statutárního sjezdem delegátů. 

   ČLK se na pokyn soudu k žalobě vyjádřila dne 23.6.2021 v zastoupení advokátem JUDr. 

Janem Machem. Ve vyjádření uvedla, že zákon požaduje přítomnost nadpoloviční většiny 

všech členů okresního shromáždění OS ČLK pro platné přijetí usnesení, nikoli pro platné 

provedení voleb. Podmínky platnosti voleb zákon neřeší a zmocňuje komoru, aby pravidla 

voleb stanovila volebním řádem. Komora proto přijala stavovský předpis č. 2 - Volební řád, 

ze kterého vyplývá, že pro platné zvolení do funkcí v okresním sdružení a pro funkci delegáta 

sjezdu je třeba, aby pro kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů okresního 

sdružení, nikoli všech členů tohoto sdružení. Zatímco přijímání usnesení se řídí Jednacím 

řádem, volby se řídí Volebním řádem a nejsou "usnesením". Dále bylo poukázáno na řadu 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která stanoví podmínky, za nichž může soud 

zasáhnout do autonomie profesní komory zřízené zákonem, přičemž žalobce ze šesti 

stanovených podmínek nesplňuje žádnou. 

   Soud si vyžádal prezenční listiny ze schůzí okresních shromáždění z celé ČR, které mu byly 

dodány a nařídil jednání u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci na 2.8.2021. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Svolání XXXVI. Sjezdu ČLK 

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů 

ČLK na sobotu 4.12. a neděli 5.12.2021 do hotelu Voroněž v Brně. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Zvýšení platby za státní pojištěnce 

   Dr. Kubek informoval, že se 22.4.2021 obrátil na předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o 

zvýšení platby za státní pojištěnce od 1.1.2022 o 500,- Kč měsíčně s tím, že by vláda o tomto 

zvýšení měla rozhodnou co nejdříve. Zvýšení platby o 100,- Kč na osobu za měsíc 

představuje zvýšení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění o 7 mld. Kč.  

   Dne 14.6.2021 ČLK uplatnila k návrhu nařízení vlády připomínku, že by se vyměřovací 

základ měl stanovit ve výši 16 792 Kč, což by znamenalo zvýšení platby za tzv. státní 

pojištěnce ze současných 1 767 Kč na 2 267 Kč, tedy o 500,- Kč za měsíc. Přijetí návrhu ČLK 

by přineslo systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 částku cca 35 mld. Kč a tím i 
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potřebnou ekonomickou stabilitu, která je nezbytným předpokladem pro zajištění dostupnosti 

bezpečné a kvalitní zdravotní péče. 

   Dne 21.6.2021 ministr Vojtěch písemně informoval prezidenta ČLK, že komorou 

navrhované zvýšení platby za státní pojištěnce o 500,- Kč měsíčně přesahuje i podle jeho 

názoru možnosti státního rozpočtu.  

   Vláda svým nařízením č. 253/2021 Sb. ze dne 21.6.2021 rozhodla, že se od 1.1.2022 zvýší 

vyměřovací základ pro výpočet pojistného za státního pojištěnce na 14 570 korun. V důsledku 

toho se platba státu na jednu osobu měsíčně zvýší o 200,- Kč na 1 967,- Kč, a zdravotní 

pojišťovny tak získají od státu navíc zhruba 14,35 miliardy korun. Toto navýšení jim má 

pomoci vykompenzovat ztráty a zvýšené výdaje, které zdravotní pojišťovny měly a mají 

v období pandemie Covid-19. Pokud by stát platby za své pojištěnce pro příští rok nenavýšil, 

reálně by hrozilo vyčerpání veškerých finančních rezerv, které zdravotní pojišťovny mají 

například na saturování výpadků příjmů v období ekonomických krizí.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Rada poskytovatelů  

   Prezident ČLK Dr. Kubek byl jmenován členem Rady poskytovatelů ministrem 

Arenbergerem dne 27.4.2021. Staronový ministr Vojtěch prezidenta ČLK z této rady 

odvolal 1.6.2021 s odůvodněním, že „Rada poskytovatelů je externím poradním sborem 

ministra a účast prezidenta České lékařské komory není v souladu s jejím statutem, podle 

kterého jde o kolektivní orgán složený z předních zástupců segmentu poskytovatelů 

zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání.“ 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Epidemie Covid-19 – jednání s ministrem Vojtěchem 

   Prezident ČLK Dr. Kubek se dne 15.7.2021 dohodl s ministrem zdravotnictví Mgr. 

Vojtěchem na spolupráci v boji proti epidemii nemoci Covid-19. 

   V současnosti je absolutní prioritou očkování, které je jedinou schůdnou cestou, jak udržet 

virus pod kontrolou bez nutnosti opakování drastických protiepidemických opatření, která 

omezují naše životy a devastují ekonomiku. 

   Chceme-li ochránit zdraví a životy obyvatel České republiky, musíme je přesvědčit, aby se 

nechali naočkovat dříve, než onemocní. Žádné finanční prostředky vynaložené na podporu 

očkování nejsou příliš vysoké. V porovnání s ekonomickými ztrátami, jaké způsobuje tzv. 

lockdown, se naopak jedná o výbornou investici.  

   Komora bude pomáhat s informační kampaní a vyzývat lékaře, aby se aktivně zapojili do 

přesvědčování svých pacientů.  

   Z čistě medicínského hlediska by bylo nejjednodušší, kdyby očkování proti viru SARS-

Cov-2 bylo povinné tak, jak je tomu u očkování proti jiným vážným nemocem. V současnosti 

by však snaha o uzákonění takového postupu mohla být kontraproduktivní. Komora 

nepodporuje ani povinné očkování pro určité skupiny obyvatel, například pro zdravotníky, a 

upřednostňuje spíše systém pozitivních motivací, včetně finančních pobídek. Nechat se 

očkovat a tím chránit své pacienty, to by pro zdravotníky mělo být otázkou profesní cti.  

   Zdravotníci byli nemocí Covid-19 nejpostiženější profesní skupinou. Nemoc prodělalo 

77 000 zdravotníků, z toho 12 000 lékařů. Na Covid-19 zemřelo 88 zdravotníků, z toho 34 

lékařů. Počátkem listopadu 2020 bylo současně nemocných 17 500 zdravotníků, z toho 3 200 

lékařů a 8 200 zdravotních sester. Za jediný týden se v té době nakazilo více než 900 lékařů. 

Díky tomu, že se lékařské komoře podařilo začátkem letošního roku prosadit právo prioritního 

očkování pro všechny zdravotníky, jsou dnes zdravotníci patrně nejlépe očkovanou skupinou 
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obyvatel. Zatím co ze všech obyvatel v České republice má ukončené očkování 36 % 

populace, čímž zaostáváme za průměrem EU (41 %), tak v počtu naočkovaných zdravotníků 

patříme podle informací WHO k těm nejlepším. Plné očkování má dokončeno 83 % lékařů, 

74 % zdravotních sester a 70 % ostatních zdravotníků. Na příkladu zdravotníků lze také dobře 

demonstrovat účinnost očkování.  

   Představenstvo ČLK podporuje očkování a zároveň zdůrazňuje nutnost respektovat 

platná protiepidemická opatření a vyzývá k jejich dodržování. 

   Představenstvo ČLK vyzývá všechny lékaře, aby aktivně podpořili očkování svých 

pacientů. 

   Představenstvo ČLK vyzývá všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, 

u kterých není zdravotní kontraindikace, aby se nechali očkovat proti nemoci Covid-19. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Odměny pro zdravotníky 

   Podle stanoviska Mz, které připravilo dotační program i kompenzační vyhlášku, mají být 

odměny zdravotníkům vypláceny v režimu ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce, nikoliv 

podle § 134 téhož zákona. Hlavním argumentem je, že odměna není vázána na konkrétní práci 

konkrétního zaměstnance v rámci sjednaného druhu práce. Vyplacené odměny tak mají být 

poděkováním státu za to, že zdravotničtí pracovníci zvládli mimořádné vypětí a výrazně 

pomohli v boji proti epidemii, když tato odměna se bezprostředně nespojuje s výkonem práce 

dle pracovní smlouvy.  

   Odměny podle ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce nejsou složkou platu (mzdy) a 

nezapočítávají se tedy do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku, který 

má vliv např. na výši odměny za práci přesčas, práci v noci, ve svátek, odstupné, odměnu za 

pracovní pohotovost, náhradu při pracovní neschopnosti, náhradu platu za dovolenou apod.). 

Mimořádné odměny vyplacené dle § 224 odst. 2 zákoníku práce tudíž nevedou k dalšímu 

navýšení mzdových nákladů zaměstnavatelů v následujících měsících. 
 

   S cílem napravit nedostatky kompenzační vyhlášky pro rok 2020, která neumožnila 

pojišťovnám vyplatit v potřebné výši peníze na odměny všem poskytovatelům zdravotních 

služeb, vydalo Mz na základě zákonného zmocnění kompenzační vyhlášku pro rok 2021 

(vyhláška č. 242/2021 Sb.), která nabyla účinnosti dne 1.7.2021. Ve vyhlášce je nový vzorec 

pro výpočet částky na odměny pro zdravotníky v ambulantním sektoru. ČLK v rámci 

připomínkového řízení k vyhlášce uplatila řadu připomínek a návrhů s cílem zajistit odměny 

v maximální výši pro co největší počet zdravotníků v ambulantním sektoru. Mz vyhovělo 

námitkám ČLK částečně.  

   Nový výpočet částky na odměny vychází ze zdravotníků a úvazků, které u poskytovatele 

k 30.6.2021 evidují zdravotní pojišťovny, tj. došlo ke zmírnění původního požadavku tak, že 

zdravotníci nemusí být uvedeni v příloze č. 2 smlouvy, ale zdravotní pojišťovny je musí 

evidovat na základě oznámení poskytovatele. Zde ministerstvo zohlednilo námitku ČLK.     

   Vzorec pro výpočet částky na odměny nově porovnává produkci v 1.Q 2021 s produkcí v 

1.Q. 2019. Byly zmírněny dopady nesplnění produkce na výši částky na odměny pro 

poskytovatele, kteří ošetřili v 1.Q.2019 malý počet pojištěnců – konkrétně 10 a méně 

pojištěnců. Zde ministerstvo vyhovělo námitce ČLK částečně.  

   Mz plně vyhovělo námitce ČLK, co se týče výplaty odměn rezidentům, když zakotvilo 

v KV 2021 nárok lékařů - rezidentů na výplatu odměny ve výši 75 000 Kč hrubého + odvody.    
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   Pokud bude mít poskytovatel na základě nového výpočtu nárok na doplatek částky na 

odměny, obdrží doplatek do 31.7.2021. Důležité je, že poskytovatelé nebudou muset odměny 

již vyplacené dle kompenzační vyhlášky pro rok 2020 vracet, pokud bude výsledkem nového 

výpočtu dle kompenzační vyhlášky pro rok 2021 nižší částka.  

   Kompenzační vyhláška pro rok 2021 dále u praktických lékařů a ambulantních specialistů 

navyšuje regulační limit na léky, zdravotnické prostředky, ZUM/ZULP a vyžádanou péči na 

130 % referenčního limitu.  

   U ambulantních specialistů a komplementu hrazených přes PURO se zmírňuje dopad 

regulace tím, že se, stejně jako v kompenzační vyhlášce pro rok 2020, v úhradovém vzorci 

pro výpočet limitu použije buď počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2019 nebo 

v roce 2021, podle toho, co bude pro poskytovatele výhodnější. V segmentu gynekologů KV 

2021 oproti úhradové vyhlášce navyšuje základní hodnotu koeficientu navýšení hodnoty 

NPURO v úhradovém vzorci pro výpočet limitu z 1,11 na 1,13 a ruší bonifikaci 0,02 za podíl 

těhotných s provedeným UZ vyšetřením do 20 % – výkony č. 32410, 32420 nebo 63415.  

   Další případné kompenzace pro rok 2021 budou dle vyjádření ministerstva řešeny až po 

ukončení roku 2021cestou novely kompenzační vyhlášky pro rok 2021.  
 

   Na základě podnětu Dr. Lindovského se prezident ČLK Dr. Kubek 2.7.2021 obrátil písemně 

na ministry vnitra Hamáčka a obrany Metnara s žádostí, aby zajistili vyplacení odměn za boj 

s epidemií nemoci Covid-19 zdravotníkům, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních 

zřizovaných těmito ministerstvy. Podle informací od těchto zaměstnanců, kteří odměny 

nedostali, jsou v těchto případech peníze vyplacené zdravotními pojišťovnami odváděny do 

státního rozpočtu, což popírá úmysl vlády ocenit práci zdravotníků.   

   Vicepremiér a ministr vnitra odpověděl prezidentovi ČLK 21.7.2021. V dopise uvádí, že 

zdravotníci ve Zdravotnickém zařízení MV nespadají pod režim vyhlášky č. 172/2021 Sb. 

Příjmy za výkony, které vykazují zdravotním pojišťovnám musí ministerstvo odvádět do 

státního rozpočtu. Financování jejich činnosti zabezpečuje rozpočet ministerstva vnitra. 

Ministr zdravotnictví Vojtěch se získáním peněz na odměny těchto zdravotníků nepomohl. 

Ministryně financí Schillerová nejprve peníze slíbila, ale poté odkázala na prostředky 

rozpočtu ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra vyčlenilo finanční prostředky odpovídající 

příjmům od zdravotních pojišťoven. Ty však nestačily na vyplacení odměn v plné výši všem. 

Maximální výše odměny byla 75 000,- Kč. Odměny však nedostali zaměstnanci 

Zdravotnického zařízení MV, kteří vykonávali svoji standardní činnost, využívali volno 

k ošetřování člena rodiny, měli překážky v práci nebo home office. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022 

• AS – ČLK o.s. zastupoval Dr. Kubek 

• PL – ČLK o.s. zastupoval Dr. Němeček 

• Ambulantní gynekologie – ČLK o.s. zastupovala Dr. Henčlová 

• Komplement – ČLK o.s. zastupoval Dr. Musil  

   Na Mz proběhlo 18.6.2021 závěrečné dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad 

hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2022 mezi zástupci zdravotních pojišťoven 

a poskytovatelů zdravotní péče. Během jednání se obě strany shodly na 13 dohodách.  

• stomatologická péče 

• praktičtí lékaři 

• gynekologická péče 

• fyzioterapie 
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• laboratorní a radiodiagnostické služby 

• domácí zdravotní služby 

• dialyzační péče 

• lázeňská léčebně rehabilitační péče 

• zdravotnická dopravní služba 

• zdravotnická záchranná služba 

• lékárenská péče 

• akutní lůžková péče 

• následná lůžková péče 

   S pojišťovnami se nedohodli pouze ambulantní specialisté. 

   Dohodovací řízení probíhalo od března 2021. Zdravotní pojišťovny počítají s 4 % tempem 

růstu, které již počítá i s navýšením platby za státní pojištěnce o 200 Kč. Dohody jsou 

uzavírány za podmínky, že se platba za státní pojištěnce zvýší od 1. ledna 2022.  

   Růst úhrad v segmentu ambulantních specialistů, kde k dohodě nedošlo, bude podle 

vyjádření ministra Vojtěcha stanoven analogicky se segmenty s dohodou. Segment bez 

dohody tak nebude mít vyšší růst úhrad než segmenty s dohodou. Úhradová vyhláška na rok 

2022 bude vydána do 31. října 2021 ve Sbírce zákonů. 

   ČLK hájí své členy v dohodovacím řízení prostřednictví ČLK-o.s. na základě plných mocí 

udělených soukromými lékaři, a to celkem ve čtyřech segmentech. V segmentu ambulantních 

specialistů ČLK-o.s. disponuje tzv. blokační třetinou hlasů, a tak bez našeho souhlasu nebylo 

možno dohodu uzavřít. Nakonec se nám podařilo udržet jednotu, když se všichni zástupci 

ambulantních specialistů shodli na společném návrhu, a naopak jednomyslně odmítli návrhy 

zdravotních pojišťoven. 

Důvody, kvůli kterým jsme nemohli s návrhy pojišťoven souhlasit, jsou v zásadě tři: 

• Návrhy pojišťoven nezaručují, že se v úhradách plně promítne zvýšení ceny práce 

všech nositelů výkonů, které prosadila lékařská komora v Seznamu zdravotních 

výkonů. Slibovaný 4 % meziroční růst v podstatě jen kompenzuje očekávanou míru 

inflace.  

• Díky opakovanému nárůstu platby za tzv. státní pojištěnce, která se z částky 1 018,- 

Kč platné v roce 2019 od 1. ledna 2022 zvýší na 1 967,- Kč měsíčně, budou mít 

zdravotní pojišťovny dostatek finančních prostředků na větší zvýšení úhrad. V 

porovnání s posledním „předcovidovým“ rokem 2019 totiž v prvním „pocovidovém“ 

roce 2022 získají pojišťovny ze státního rozpočtu o cca. 67 miliard korun více. A o 

část těchto peněz musíme bojovat. 

• Na rozdíl od nemocnic nemohou soukromí lékaři počítat s žádnými dotacemi. Na 

veškeré náklady, včetně mezd svých zaměstnanců, ale i na potřebné investice si 

soukromí lékaři musí vydělat, přičemž většina z nich nemůže mít jiné významnější 

příjmy než platby od zdravotních pojišťoven. A ty musí růst. 

   O znění úhradové vyhlášky, kterou bude ministerstvo zdravotnictví vydávat patrně v 

termínu blízkém říjnovým parlamentním volbám, můžeme zatím pouze spekulovat. Ministr 

zdravotnictví samozřejmě může rozhodnout, že nám za práci budou pojišťovny platit málo, 

ale nemůže nás donutit k tomu, abychom s tím dobrovolně souhlasili.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Pracovní skupina Mz k personální stabilizaci ve zdravotnictví 

   Dr. Kubek informoval o zasedání pracovní skupiny vedené náměstkem ministra Ing. 

Vajdákem a náměstkyní Ing. Rognerovou, kterého se účastnil dne 30.6.2021. 

Projednávaná témata: 

• Problémy při vyplácení odměn zdravotníkům za boj s epidemií nemoci Covid-19 
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• Vývoj odměňování zdravotníků v nemocnicích a léčebnách 

   Dr. Kubek upozornil, že dohody uzavřené většinou skupin poskytovatelů s pojišťovnami 

v dohodovacím řízení nezajišťují poskytovatelům dostatečné příjmy umožňující potřebné 

zvyšování platů a mezd. Pojišťovnami a ministerstvem deklarovaný nárůst o 4% prakticky 

pouze vyrovná míru inflace. 

• Návrh České asociace sester s podporou ÚZIS na vytvoření výsluhové renty pro 

zdravotní sestry pracující ve směnném provozu  

   Dr. Kubek zdůraznil, že ČLK podpoří podobný projekt pouze v případě, že se bude týkat 

také lékařů. Zdravotní sestry na lůžkových odděleních pracují ve směnném provozu, lékaři, 

kteří zajišťují pohotovostní služby jsou zatížení ještě více, a to přesčasovou prací, často 

v rozporu se zákonem povolenými limity. 

 Představenstvo schvaluje postup prezidenta ČLK s tím, že ČLK podpoří projekt 

vytvoření výsluhové renty pro zdravotní sestry pracující ve směnném provozu pouze 

v případě, že se bude týkat též lékařek a lékařů, kteří zajišťují pohotovostní služby. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací rada  

   Náměstkyně ministra MUDr. Vašáková vyzvala 23.6.2021 prezidenta ČLK, aby nejpozději 

do 20.7.2021 nominoval dva zástupce komory do Vzdělávací rady lékařů Mz. 

   ČLK sice nemá k dispozici žádné informace vysvětlující nutnost měnit složení vzdělávací 

rady, ve které komoru zastupují viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD. a prezident 

MUDr. Milan Kubek. Vzhledem k tomu, že komora považuje zlepšení stavu specializačního 

vzdělávání lékařů, se kterým panuje mezi lékaři značná nespokojenost, za svoji prioritu, 

provedl 13.7.2021 prezident ČLK nominaci do vzdělávací rady lékařů: 

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. – viceprezident ČLK a předseda Vědecké rady ČLK,  

MUDr. Jan Přáda – člen představenstva ČLK a předseda Sekce mladých lékařů ČLK 

   Zároveň informoval, že se ke dni jmenování MUDr. Jana Přády členem vzdělávací rady 

lékařů osobně svého členství v tomto poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví vzdává. 

   Dr. Mrozek a Dr. Kubek informovali o zasedání Vzdělávací rady, které se konalo 

distančním způsobem 20.7.2021. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Akreditační komise pro nástavbové obory 

   Náměstkyně ministra Dr. Vašáková „na základě podnětu odborné veřejnosti“ vyzvala 

13.7.2021 ČLK, aby ve lhůtě do 30.7.2021 nominovala zástupce komory do akreditačních 

komisí celkem pro 12 nástavbových oboru specializačního vzdělávání lékařů s tím, že pro 

každý obor mají být navrženi nejméně tři odborníci. 

   Dr. Kubek informoval, že s ohledem na probíhající dovolené požádal o prodloužení lhůty na 

nominace do 31.8.2021. 

 Představenstvo pověřuje Dr. Mrozka, aby jako viceprezident a předseda VR ČLK 

provedl nominaci zástupců ČLK do akreditačních komisí pro nástavbové obory 

specializačního vzdělávání lékařů. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

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

 

 

Uznávání praxe na covidových jednotkách 

   Dr. Kubek se obrátil 25.2.2021 na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr. Podhrázkého 

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. 

   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. 

    Prezident ČLK dne 21.4.2021 obdržel od ředitele Podhrázkého informaci, že Vědecká rada 

Mz doporučila, aby byl návrh ČLK započítávat lékařům praxi na covidových jednotkách do 

předatestační přípravy přijat. VR Mz zároveň požaduje, aby byla zachována povinnost provést 

výkony předepsané vzdělávacím programem. Ministerstvo dále požádalo o stanoviska 

zástupce akreditačních komisí a ani během čtvrt roku tak nebyl problém vyřešen. 

   14.7.2021 obdržela ČLK návrh Mz upravit ve vzdělávacích programech zveřejňovaných ve 

Věstníku Mz jejich obsah tak, že součástí praxe může být „Praxe a absolvovaná na 

pracovištích péče o pacienty s onemocněním Covid-19 v období od 1.3.2020 do 31.12.2021 

v rozsahu max. 22 měsíců, ne však více než je vlastní délka specializačního výcviku.“ Mezi 

akreditovaná zařízení bude doplněno „Pracoviště péče o pacienty s onemocněním Covid-19. 

Pracoviště poskytující všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním Covid-19 nebo 

o pacienty, kteří onemocnění Covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem 

onemocnění Covid-19. 

Představenstvo podporuje návrh Ministerstva zdravotnictví s technickými úpravami. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

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, které je zmocněno vydat prováděcí vyhlášku, předložilo do 

připomínkového řízení text, který respektoval dikci zákona a ČLK k němu neměla 

připomínky. Na základě intervence ministerstva zdravotnictví (náměstek JUDr. Policar) však 

následně ministerstvo spravedlnosti za zády profesních komor text změnilo a vyhláška č. 

505/2020 Sb. tak u lékařských znaleckých odvětví zákonem stanovenou podmínku osvědčení 

od příslušné profesní komory nepožaduje. Vyhláška je tedy v rozporu se zákonem.  

   Dr. Kubek se v návaznosti na rozhodnutí představenstva ČLK obrátil 16.4.2021 na ministra 

zdravotnictví prof. Arenbergera s žádostí, aby z titulu své funkce informoval ministerstvo 

spravedlnosti, že ministerstvo zdravotnictví jednak nevyslovilo nesouhlas s tím, aby profesní 

komory zřízené zákonem č. 220/1991 Sb. vydávaly osvědčení k výkonu znalecké činnosti 

podle § 8 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 254/2019 Sb., a za druhé aby revokoval nesouhlas 
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ministerstva zdravotnictví s tím, že podmínkou pro výkon funkce soudního znalce musí být 

osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře. Vyhlášku č. 505/2021 Sb. je třeba 

urychleně novelizovat a uvést ji do souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o soudních znalcích. 

Odpověď z ministerstva zdravotnictví dosud nepřišla.  

   S žádostí o novelizaci vyhlášky č. 505/2021 Sb. se Dr. Kubek zároveň obrátil též na 

ministryni spravedlnosti Mgr. Benešovou, která odpověděla dopisem 7.5.2021, ve kterém se 

odvolává na stanovisko ministerstva zdravotnictví a jakékoliv pochybení ministerstva 

spravedlnosti popírá.  

  Dne 4.5.2021 upozornil Dr. Kubek prezidenty ČSK a ČLnK na skutečnost, že vyhláška 

vydaná ministerstvem spravedlnosti je v rozporu se zákonem, a vzhledem k tomu, že omezuje 

zákonem dané kompetence také těchto komor, tak je požádal, aby se tak jako ČLK i oni 

obrátili s výzvami o nápravu na obě ministerstva. Tyto dopisy zůstaly bez odpovědi. 

   Dne 15.6.2021 zaslal ministr Vojtěch prezidentovi ČLK dopis, ve kterém zopakoval 

stanovisko ministerstva zdravotnictví: 

• Vyžadovat po soudních znalcích splnění podmínek pro vydání osvědčení ČLK pro 

výkon funkce primáře by bylo diskriminací. 

• Mz nepovažuje za dostatečné zmocnění pro ČLK ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, 

které zní: „Za odborně způsobilou se považuje osoba, která získala osvědčení o 

odborné způsobilosti vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona, jde-li o 

znalecké odvětví v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání 

dbá profesní komora zřízená zákonem.“ 

Představenstvo ČLK se svévolným výkladem ministerstva zdravotnictví nesouhlasí a 

konstatuje, že podle stanoviska právní kanceláře ČLK je vyhláška č. 505/2020 Sb. 

v rozporu se zákonem. Cílem ČLK je zkvalitnění soudně znalecké činnosti ve 

zdravotnictví a ministerstvo zdravotnictví dosažení tohoto cíle brání.  

Představenstvo ukládá právní kanceláři ČLK, aby připravila podnět k Nejvyššímu 

správnímu soudu s žádostí o přezkum zákonnosti vyhlášky č. 505/202 Sb. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zákon o eHealth 

   Dne 7.7.2021 schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona o elektronizaci 

zdravotnictví (sněmovní tisk č. 1163). Zákon dosud nebyl publikován ve Sbírce zákonů ČR, 

bude o něm nyní rozhodovat Senát. Zákon má nabýt účinnosti od 1.1.2022, až na výjimky 

v podobě výslovně uvedených ustanovení. Jednou těchto výjimek je i povinnost poskytovatele 

zdravotních služeb nebo sociálních služeb dodržovat standardy elektronického zdravotnictví 

vydávané Ministerstvem zdravotnictví. Tyto standardy tedy nejsou součástí textu zákona, ale 

budou teprve vydány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na internetových stránkách 

ministerstva. Původní datum účinnosti této povinnosti bylo návrhem zákona stanoveno na 

1.1.2032. Pozměňovacím návrhem poslanců Petra Třešňáka a Olgy Richterové však byla tato 

lhůta zkrácena a povinnost poskytovatelů začne platit již od 1.1.2026.  

  Dr. Kubek informoval, že se jménem ČLK proti zkrácení lhůty písemně ohradil dopisem 

poslancům dne 17.6.2021, ve kterém je upozornil, že pozměňovací návrh nerespektuje 

kompromis dojednaný poskytovateli zdravotních služeb s ministerstvem zdravotnictví. 

Sněmovna stanovisko ČLK nerespektovala.  
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  Představenstvo ČLK vyzývá Senát ČR, aby přechodné období prodloužil na původních 

deset let. Tato doba odpovídá konsensu subjektů, které se na přípravě zákona 

spolupodílely. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nemajetková újma na zdraví – znalecká činnost 

   Dr. Kubek informoval, že na základě žádosti ministryně spravedlnosti Mgr. Benešové z 

16.6.2021 jmenoval jako  zástupce ČLK na jednání  o problematice náhrady nemajetkové 

újmy na zdraví podle § 2958 zákona č. 89/20212 Sb., občanský zákoník, v rámci odvětví 

„Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“, které se uskuteční 

21.9.2021 JUDr. Macha – ředitele právní kanceláře ČLK, Dr. Mrozka – předsedu vědecké 

rady a viceprezidenta ČLK a dále docenta MUDr. JUDr. Dušana Klose, Ph.D. - přednostu 

chirurgické kliniky FN Olomouc a soudního znalce v oboru chirurgie a metodiky 

nemajetkové újmy. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

Dr. Sojka podal informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil. 

 

 

4) Vědecká rada 

 

Doporučení k řízení motorového vozidla při terapii léčebným konopím 

   Pokud pacient užívá konopí pro léčebné účely pod lékařským dohledem, zejména v malé 

dávce na noc, není důvod podat podnět k odebrání řidičského oprávnění za splnění 

následujících podmínek:   

 - akceptace zákazu řízení motorového vozidla pacientem bezprostředně po požití léčebného 

konopí a v době cca 6 - 8 hodin poté.  

 - neřídit motorové vozidlo i po uplynutí této doby, pokud se pacient cítí být pod vlivem 

návykové látky.  

Představenstvo schvaluje stanovisko, které vychází z doporučení Vědecké rady ČLK ze 

dne 3.6.2021. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

    Stanovisko je plně v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel, příloha č.3 / IX. požívání psychoaktivních 

(psychotropních) látek, kde v bodě c) je uveden zákaz v případě že "pravidelně užívá 

psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost 

bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich 

řízení." 

  Dále je zohledněno i Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních 

hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou 
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návykovou látkou, Předpis č. 41/2014 Sb., který v případě užití konopí stanoví limitní 

hodnotu Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC) v krvi na 2 ng/ml. Dle současných vědomostí 

hladina THC v krvi při dodržení doporučeného postupu tak s vysokou pravděpodobností 

nedosáhne limitu daného zákonem.  

   Není tedy nutno paušálně pacientům zakazovat řízení, pokud neprokážeme jejich sníženou                         

či znemožněnou schopnost řídit motorové vozidlo. 

   V případě kontroly PČR je třeba se prokázat lékařskou zprávou či průkazkou, kde je záznam 

o řádné léčbě. Pokud by toto bylo PČR shledáno nedostačujícím, je třeba trvat na zápisu, zda 

řidič opravdu jeví známky intoxikace a trvat na lékařském vyšetření včetně odběru krve ke 

stanovení hladiny 9-THC (běžné orientační testy budou samozřejmě pozitivní)“.  

 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 

 

Zasedání představenstva a další akce ČLK – podzim 2021 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

23. 7. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 5 

2. 9. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha 9 

23. 9. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha 9 

9. 10. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 9 

20. 11. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 9 

4. – 5. 12. So - Ne  sjezd Brno - Voroněž 

16. 12. Čtvrtek 9:00 představenstvo ČLK Praha 9 

15:00 porada předsedů 

29. 1. 2022 Sobota  9:00  představenstvo  ČLK Praha 9 

 ples Praha - Žofín 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


