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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 28. 1. 2023 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Aszalayová, 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. Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:      

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

 

 

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

představenstva. Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

   V prosinci 2022 bylo přijato celkem 49 lékařů: 

     z toho bylo    13   lékařů se státní příslušností SR, 

     3   lékaři s jinou státní příslušností, 

                 8   lékařů se slovenskou LF, 

     2   lékaři se zahraniční LF. 

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

 

Za rok 2022 bylo přijato celkem 1560 lékařů: 

     z toho bylo    345   lékařů se státní příslušností SR, 

                           180   lékařů s jinou státní příslušností, 

               109   lékařů se slovenskou LF, 

   108   lékaři se zahraniční LF. 

V roce 2022 bylo 6 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup. 

V roce 2022 požádalo celkem 183 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

(anglický jazyk 1115, německý jazyk 61, francouzský jazyk 10, španělský jazyk 4...) 

 

Za rok 2021 bylo přijato celkem 1575 lékařů: 

     z toho bylo    333   lékařů se státní příslušností SR, 

                           137  lékařů s jinou státní příslušností, 

                 82  lékařů se slovenskou LF, 

     77  lékaři se zahraniční LF. 

V roce 2021 bylo 5 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup. 

V roce 2021 požádalo celkem 205 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

(anglický jazyk 132, německý jazyk 57, francouzský jazyk 17, španělský jazyk 7...) 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Informace o stavu financí ČLK 
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   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 lednu 2023. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr. Dobeš se připojil k jednání představenstva v 9.10 hodin, přítomno je 18 členů 

představenstva. 

 

Plenární zasedání CPME – vyúčtování 

   Ve dnech 27.-29.10.2022 se u příležitosti Českého předsednictví v Radě EU konalo v Praze 

plenární zasedání Stálého výboru evropských lékařů (CPME) 

   ČLK, která v této největší evropské lékařské organizaci zastupuje Českou republiku, měla tu 

čest pořádat toto reprezentativní setkání již podruhé. Poprvé se tak stalo v březnu 2009. 

   Plenárnímu zasedání předcházelo 27. října jednání výkonného výboru, které se uskutečnilo 

v Domě lékařů. Pro všechny delegáty pak ČLK pořádala v Klubu lékařů slavnostní uvítání 

s recepcí. Dr. Kubek v jeho rámci přednesl prezentaci o historii profesních lékařských komor 

na našem území od Rakousko-Uherska do současnosti, poté následoval krátký koncert 

Smyčcového kvarteta Národního divadla a další společenský program. 

   Vlastní plenární zasedání se v následujících dvou dnech konalo v hotelu Ambassador na 

Václavském náměstí. Účastníky na úvod jednání pozdravil krátkým videopříspěvkem 

předseda vlády prof. Petr Fiala, který se nemohl účastnit osobně, kvůli dalším povinnostem 

spojeným s oslavami státního svátku. 

   Úvodní konference byla věnována problematice financování zdravotní péče a investicím do 

zdravotnictví. Dr. Kubek, který měl čest konferenci zahájit, zdůraznil, že pokud nám opravdu 

záleží na budoucnosti zdravotnictví, pak musíme v první řadě investovat do pracovníků ve 

zdravotnictví. Zatím co jakoukoliv techniku lze totiž nahradit během několika týdnů, tak 

výchova kvalifikovaného lékaře trvá deset let. Vzhledem k tomu, že se ministr Válek 

z jednání omluvil, zastoupil ho s hlavním referátem náměstek Mgr. Jakub Dvořáček, který má 

na starosti spolupráci s Evropskou Unií. Ve své prezentaci představil nejenom pravidla, 

kterými se řídí čerpání finančních prostředků z fondů Unie, ale především také zdravotnické 

priority Českého předsednictví v Radě EU. 

    Společenským vrcholem programu byla bez pochyby slavností večeře v restauraci 

Obecního domu, které předcházela společná prohlídka prostor, kde byla v roce 1918 

nezávislost společného státu Čechů a Slováků vyhlášena. 

    Členové představenstva se seznámili s podrobným vyúčtováním akce. 

Celkové náklady: 1 330 938,- Kč 

Uhrazeno z prostředků CPME: 882 631,- Kč 

Uhrazeno z prostředků ČLK: 448 307,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

    Dr. Sedláček a dr. Dernerová se připojili k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno 

je 20 členů představenstva. 
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Výjezdní zasedání představenstva ČLK - vyúčtování 

  V sobotu 26.11.2022 se konalo výjezdní zasedání představenstva ČLK v Archlebově u 

Kyjova, spojené se setkáním se zástupci kraje. Celkové náklady pro centrální ČLK za 

pronájem, ubytování a občerstvení byly 104 800,- Kč. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

Představenstvo děkuje předsedovi OS ČLK Brno dr. Dobešovi za organizaci výjezdního 

zasedání. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

Představenstvo plánuje výjezdní zasedání do jednotlivých krajů opakovat s frekvencí 

jednou ročně. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl 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 

 

- 27 OS ČLK celkovou částkou 3 167 300,- 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; 

  

  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 lednu 2023 celkovou 

částku 3 100 000,- Kč, a to těmto OS ČLK 
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Brno-město: 1 500 000,- Kč, Jindřichův Hradec: 500 000,- Kč, Havlíčkův Brod: 500 000,- 

Kč, Šumperk: 200 000,- Kč, Pelhřimov: 100 000,- Kč, Strakonice: 100 000,- Kč, Rychnov 

nad Kněžnou: 100 000,- Kč, Praha 9: 100 000,- Kč  

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

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nové diskové pole pro Registr ČLK 

   ČLK 8 let využívá ukládání dat generačně zastaralé diskové pole Synology RS3614xs+, 

jehož záruka skončila v březnu 2018 a garanci u tohoto zařízení již nelze prodloužit. Na tomto 

uložišti jsou uložena všechna data dostupná v Registru a dále evidence dokumentace ke všem 

kauzám, které jsou řešeny v modulu stížnosti. Celkem se jedná o statisíce dokumentů a 

souborů v celkovém objemu cca 10TB dat. Porucha diskového pole by znamenala ochromení 

provozu komory a okresních sdružení, která s registrem členů i registrem disciplinárních kauz 

denně pracují. V případě pořízení nového diskového pole by stávající diskové pole bylo 

využito jako on-line záloha dat. 

   Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s produkty výrobce Synology (USA) doporučuje 

firma ISSA pořídit Diskové pole Synology FlashStation FS3410 24T. Jedná se o spolehlivé a 

výkonné komplexní síťové úložiště pro organizace s požadavkem na nepřetržitý provoz. Pro 

zajištění vysoké dostupnosti dat a služeb s kritickým významem umožní díky navrženému 

klastrovému řešení pokračovat v provozu i v případě havárie jednoho z boxů. Zařízení 

obsahuje 24 pozic na SSD disky, vzhledem k aktuálním potřebám ČLK je kalkulováno 

obsazení 12ti pozic v každém zařízení s tím, že další flash disky lze možnost dokoupit a 

diskové pole on-line rozšířit. Záruka na zařízení je pět let. 

Cenová kalkulace: 

Synology FS3410 Flash Station, cena bez DPH (2 ks): 277.206,00 

Synology SAT5210/2TB/SSD/2.5"/SATA, cena bez DPH (24 ks): 303.324,00 

Celková cena bez DPH: 580.530,00 Kč 

Představenstvo s nabídkou souhlasí a schvaluje nákup výše uvedeného diskového pole. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2022 

 

Vyúčtování Časopisu ČLK 1 – 12/2022 

 Náklady Výnosy Ztráta 

Leden 807 622 Kč 378 381 Kč - 429 241 Kč 

Únor 793 892 Kč 346 282 Kč - 447 610 Kč 

Březen 777 425 Kč 321 999 Kč - 455 426 Kč 

Duben 864 253 Kč 447 595 Kč - 416 658 Kč 

Květen 826 991 Kč 379 664 Kč - 447 327 Kč 

Červen 816 516 Kč 352 281 Kč - 464 235 Kč 
Červenec-Srpen 835 030 Kč 300 942 Kč - 534 088 Kč 

Září 848 634 Kč 407 288 Kč - 441 346 Kč 
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Říjen 872 008 Kč 342 773 Kč - 529 235 Kč 

Listopad 885 280 Kč 393 247 Kč - 492 033 Kč 

Prosinec 859 177 Kč 408 753 Kč  - 450 424 Kč 

Celkem 9 186 828 Kč 

 

4 079 205 Kč - 5 107 623 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování Časopisu ČLK 1 – 12/2021 

 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden    759 318 Kč    202 569 Kč    - 556 749 Kč 

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

Březen    753 702 Kč    260 749 Kč    - 492 953 Kč 

Duben    764 011 Kč    369 464 Kč    - 394 547 Kč 

Květen    753 743 Kč    307 689 Kč    - 446 054 Kč 

Červen    736 548 Kč    324 386 Kč    - 412 162 Kč 

Červenec-Srpen    764 054 Kč    240 156 Kč    - 523 898 Kč 

Září    831 514 Kč    594 281 Kč    - 237 233 Kč 

Říjen    773 460 Kč    322 361 Kč    - 451 099 Kč 

Listopad    785 705 Kč    440 591 Kč    - 345 114 Kč 

Prosinec    726 704 Kč    280 190 Kč    - 446 514 Kč 

Celkem 8 655 149 Kč 3 858 603 Kč - 4 796 546 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

  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. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby 

se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK. 

   Náklady na vydávání časopisu se v roce 2022 meziročně zvýšily o cca 532 000,- Kč.  

   Výnosy z vydávání časopisu se v roce 2022 meziročně zvýšily o cca 221 000,- Kč.  

   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. V roce 2021 

vycházela cena jednoho výtisku časopisu pro ČLK 8,30 Kč. Za jeden výtisk časopisu tedy 

ČLK zaplatila v roce 2022 o 46 haléřů více než v roce 2021. 

Představenstvo bere informaci o ekonomice vydávání časopisu Tempus za rok 2022 na 

vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Organizační řád ČLK – návrh novely SP č. 1 

   Předsedkyně OS ČLK Vsetín navrhuje novelu SP-1 Organizačního řádu ČLK, spočívajíc 

v tom, že jednání představenstva OS ČLK by mělo být svoláváno nejméně 4x ročně na místo 

současných nejméně 6x ročně.   

Představenstvo tuto změnu organizačního řádu nedoporučuje. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 
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pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rytíř lékařského stavu 

   Slavnostní pasování v pořadí již 29. Rytíře lékařského stavu se uskuteční ve čtvrtek 

16.3.2023 od 19 hodin v Břevnovské klášteře v Praze. Sbor volitelů zvolil rytířem chirurga 

profesora MUDr. Richarda Škábu, CSc. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskuteční ve dnech 29.-30.5.2023 

v sídle ČLK v Domě lékařů v Praze. Program připraví a za organizaci odpovídá ředitel 

kanceláře Mgr. Valášek. 

Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast administrativních 

pracovníků svých OS ČLK na této poradě. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení 

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

 

    Dr. Kubek a dr. Mrozek opustili jednání představenstva, přítomno je 18 členů 

představenstva. 

 

Představenstvo navrhuje na nadcházejícím sjezdu projednat navýšení paušální náhrady 

za ztrátu času pro prezidenta ČLK a pro viceprezidenta ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  2     Návrh byl přijat. 

 

    Dr. Kubek a dr. Mrozek se připojili k jednání představenstva, přítomno je 20 členů 

představenstva. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Jednání s předsedou Vlády ČR profesorem Fialou 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou Vlády dne 21.12.2022, na kterém 

premiéra informoval o současné situaci ve zdravotnictví, jak ji vnímá vedení ČLK, se kterou 



 7 

ministr zdravotnictví Válek ke škodě pacientů, zdravotníků i celé společnosti nespolupracuje. 

Dr. Kubek zároveň požádal o to, aby předseda vlády v návaznosti na jednání, které se 

uskutečnilo 2.6.2022, svolal další setkání zástupců Vlády ČR s prezidenty profesních komor. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2024 

   Mz svolává na 30.1.2023 zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2024. Účastnit se 

mají pouze koordinátoři segmentů. Předseda mandátové komise Mgr. Uher informoval, že 

budou akceptovány pouze ty plné moci k zastupování, které budou dodané do tohoto termínu. 

  Prezident ČLK opakovaně vyzval soukromé lékaře, aby udělili plnou moc k zastupování 

ČLK-o.s., jehož prostřednictvím komora zájmy soukromých lékařů hájí. Formulář k udělení 

plné moci spolu s vysvětlujícím textem byl rovněž otištěn v časopise Tempus. 

   Dr. Kubek navrhuje, aby složení vyjednávacího týmu komory zůstalo stejné jako v loňském 

roce. 

- Ambulantní specialisté: ČLK-o.s. budou zastupovat Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. 

Dvorník 

- Praktičtí lékaři: ČLK-o.s. budou zastupovat Dr. Lindovský, Dr. Němeček 

- Ambulantní gynekologové: ČLK-o.s. bude zastupovat Dr. Henčlová  

- Komplement: ČLK-o.s. bude zastupovat Dr. Musil 

Hlavní poradce MUDr. Mgr. Dagmar Záleská. 

Představenstvo s návrhem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rezidenční místa pro rok 2023 

   Podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. ministerstvo zdravotnictví 

poskytuje dotaci na rezidenční místo na celé specializační vzdělávání rezidenta u vybraných 

oborů, přičemž tyto obory stanoví pro následující kalendářní rok po projednání s ČLK, ČSK, 

ČLnK a odbornými společnostmi s ohledem na nedostatek lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů s příslušnou specializovanou způsobilostí. 

   Mz navrhlo výrazné omezení podpory, takže by dotaci na celé specializační vzdělávání v 

roce 2023 měly dostat pouze obory:  

   všeobecné praktické lékařství, pediatrie, dětská a dorostová psychiatrie a dětská neurologie. 

O nárok na tuto komplexní podporu by oproti roku 2022 měly přijít obory:  

   anesteziologie a intenzivní medicína, geriatrie, chirurgie, patologie, pneumologie a 

ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, revmatologie, vnitřní lékařství. 

  Dr. Mrozek jménem ČLK v písemném vyjádření 9.11.2022 vyjádřil protest proti krátké lhůtě 

na projednání a sdělil, že ČLK trvá na doplnění oborů:  

   anesteziologie a intenzivní medicína, geriatrie, chirurgie, patologie, radiologie a 

zobrazovací metody, pneumologie a ftizeologie, revmatologie a vnitřní lékařství. 
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  Tyto obory byly doposud v rámci specializační přípravy prostřednictvím rezidenčních míst 

podporovány a ČLK nemá žádné relevantní signály o jejich personálním naplnění, které by 

odůvodňovaly závěr, že tyto obory není nutno v rámci rezidenčních míst podporovat. 

   Mz na stanovisko ČLK nijak nereagovalo. 

   Dne 17.1.2023 se financováním specializačního vzdělávání lékařů měl zabývat Podvýbor 

pro financování zdravotnictví a zdravotní pojištění. Jednání bylo zrušeno kvůli mimořádné 

schůzi Sněmovny. Dr. Kubek tedy předsedkyni podvýboru MUDr. Štefanovou informoval o 

výhradách ČLK písemně.  

   Na základě usnesení představenstva zpracovala právní kancelář ČLK dotaz na Mz podle 

zákona č. 106/1999 Sb., jaký objem prostředků byl v posledních 3 letech využit na jednotlivé 

rezidenční programy v jednotlivých vzdělávacích oborech. ČLK dotazy zaslala 28.11.2022. 

   Členové představenstva se seznámili s odpovědí, kterou Mz odeslalo 18.1.2023. 

Ministerstvem zaslané informace o financování rezidenčních míst jsou nejasné a tiskové 

prohlášení o finanční podpoře ve výši 820 milionů Kč v roce 2023, na které se Mz odkazuje, 

je s nimi v rozporu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a zákona o zdravotních službách 

  Dr. Kubek informoval o připomínkách ČLK k novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

a zákona o zdravotních službách, kdy komora zejména odmítla ministerskou definici 

telemedicínských zdravotních služeb a navrhla definici vlastní. Rovněž byl uplatněn 

požadavek na ponechaní původní definice pojmu zdravotnická dokumentace a odmítnut návrh 

na rozšíření subjektů, které by mohly bez souhlasu pacienta nahlížet do jeho zdravotnické 

dokumentace toliko z titulu své vazby ke konkrétnímu zaměstnavateli. ČLK trvá na zachování 

dosavadních podmínek, zejména podmínky, že vždy musí jít výhradně o osobu či subjekt se 

způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Požadavky ČLK na digitalizaci zdravotnictví  

   Pracovní skupina ČLK pro digitalizaci zdravotnictví připravila návrh stanoviska komory. 

Preambule: 

ČLK podporuje digitalizaci zdravotnictví v České republice.                                                                                             

ČLK podporuje požadavky na digitalizaci přijaté CPME (Stálý výbor evropských lékařů) 

     Digitální zdravotnické technologie mění způsob poskytování zdravotní péče a zasahují do 

vztahu mezi lékařem a pacientem. Digitalizace zdravotnictví přináší nové výzvy, ale také 

rizika, ke kterým patří především:                                                                                                         

• zvyšování nákladů na zdravotnictví  

• zneužití osobních dat 

• ohrožení vztahu lékař – pacient a snížení kvality poskytované péče 

• tlak na nové znalosti a dovednosti zdravotníků a pacientů 
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Požadavky ČLK na digitalizaci zdravotnictví: 

• usnadnění práce zdravotníkům 

• zlepšení kvality poskytované péče 

• snížení administrativy, více času na pacienta 

• náklady na digitalizaci nesmí ohrozit napjatou ekonomikou situaci českého 

zdravotnictví a nesmí být přenášeny na poskytovatele zdravotních služeb 

• zachování požadavků na zdravotní péči „lege artis“, základní diagnostika a léčba 

nemůže být nahrazena distanční formou (pouze telemedicínskými službami) 

• udržení vztahu lékař – pacient 

• ochrana know-how lékařů 

• bezpečnost dat, ochrana práv pacientů a lékařů 

• souhlas pacienta s nakládáním s jeho osobními zdravotními údaji 

• jednotné, zabezpečené přihlašování do elektronických zdravotnických systémů 

• zajištění digitální gramotnosti zdravotníků  

• jasné podmínky a regulace při používání telemedicíny a mobilního zdravotnictví 

Představenstvo schvaluje stanovisko ČLK k digitalizaci zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zákon o lobbování 

  Zákon o lobbování připravovala již vláda premiéra Babiše, a to v takovém znění, že profesní 

komory byly zahrnovány mezi lobbistické organizace. Všechny profesní komory proti tomuto 

protestovaly a hájily stanovisko, že profesní komory by měly být výslovně vyňaty z 

působnosti zákona. Do působnosti jednotlivých komor nepochybně patří mimo jiné 

spolupráce se státními orgány v rámci legislativního procesu, přičemž na tuto činnost by 

nemělo být nahlíženo jako na lobbing. Postavení samosprávných profesních komor je třeba 

zásadně odlišit od postavení klasických lobbistických subjektů, obchodních komor a svazů, 

které v rámci své činnosti zastupují, zpravidla na komerční bázi, zájmy svých klientů. Naproti 

tomu profesní komory, jakožto samosprávné stavovské organizace, vykonávají veřejnou moc 

na jim svěřeném úseku a logicky se podílejí na legislativním procesu, který se dotýká jejich 

činnosti. 

   Zákon o lobbování byl tématem společných jednání prezidentů profesních komor 

s předsedou vlády a s vybranými ministry 14.3.2019 a 19.6.2019. Předseda vlády Babiš ujistil 

prezidenty komor, že jejich úlohu nezpochybňuje, a proto s nimi jedná. Skutečnost, že 

ministerstvem spravedlnosti navrhovaný zákon zahrnuje profesní komory zřízené zákonem 

mezi lobbisty, označil předseda vlády za nesmysl. 

   Zákon o lobbování nebyl v minulém volebním období projednán a schválen. Nová vláda 

připravila vlastní návrh právní úpravy, který je znovu formulován tak nešťastně, že profesní 

komory zřizované zákonem mezi lobbistické organizace zahrnuje. 

   Na společném jednání 7.12.2022 se zástupci profesních komor domluvili, že připomínky 

k návrhu zákona bude uplatňovat každá komora zvlášť. Dr. Kubek zaslal jménem ČLK 

zásadní připomínky dne 12.12.2022.   

  Dr. Kubek informoval o jednání s ministrem vnitra – vicepremiérem Mgr. Rakušanem, 

kterého 16.1.2023 seznámil se stanoviskem ČLK a dále pak o jednání s ministrem 

spravedlnosti JUDr. Blažkem a jeho pověřeným náměstkem Mgr. Stanislavem, které se 

stanoviskem ČLK seznámil 26.1.2023. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

 

Národní program prevence obezity dětí 

   Představenstvo 26.11.2022 schválilo stanovisko VR ČLK, které podporuje vznik národního 

programu prevence obezity u dětí „BF 24“, a souhlasilo s tím, aby se ČLK stala oficiálním 

garantem tohoto programu. Dr. Jehlička byl pověřen tím, aby i nadále přípravu tohoto 

programu koordinoval. 

   Dr. Jehlička informoval o současném stavu projektu. Uskutečnila se tři pracovní setkání, 

včetně prezentace programu u kulatého stolu Senátu ČR zaměřeného na prevenci obezity 

v dětském věku. V současné době probíhá příprava jednání se zdravotními pojišťovnami o 

podpoře tohoto programu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Sjezd ČLS-JEP 

   Dr. Kubek informoval, že 19.1.2023 vystoupil jako host na volebním Sjezdu delegátů České 

lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde vyzdvihl historický odkaz spolkového sdružování 

lékařů v českých zemích, na který obě organizace navazují a ocenil vzájemnou spolupráci 

v zejména v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. 

  Většina dosavadních členů vedení ČLS-JEP ve volbách znovu uspěla, a tak bude vedení 

pracovat v období 2023-2026 ve složení: 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.- předseda 

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc – 1. místopředseda 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. – 2. místopředseda 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – vědecký sekretář 

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. - pokladník 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  

 

4) Zahraniční činnost 

 

Evropský zdravotnický datový prostor 

   Evropská komise připravuje směrnici upravující pravidla vedení a sdílení zdravotnické 

dokumentace v rámci celé Evropské unie.  

   Dr. Kubek informoval, že pracovní skupina CPME pro digitalizaci a eHealth, jejímž je 

členem, připravila pozměňovací návrhy k textu zpracovanému Evropskou komisí. Jednou 

z připomínek, které již byly výkonným výborem CPME schváleny, je požadavek, aby veškeré 
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dodatečné náklady s digitalizací spojené byly poskytovatelům zdravotních služeb hrazeny 

z externích zdrojů.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Spolupráce ČLK se Slovenskou lékařskou komorou 

   Na základě pozvání prezidenta ČLK se uskuteční zasedání představenstva SLK dne 

4.3.2023 v Domě lékařů v Praze. Obě strany počítají s tím, že minimálně část jednání 

představenstev obou komor proběhne společně.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Útoky turecké vlády na Tureckou lékařskou asociaci 

   Prezidentka Turecké lékařské asociace profesorka Sebnem Korur Fincanci byla uvězněna 

26.10.2022 poté, co v rozhovoru pro německou televizi vyzvala k prošetření tvrzení, že 

turecká armáda použila chemické zbraně proti kurdským ozbrojencům v severním Iráku. 

Zatčení prezidentky Turecké lékařské asociace a stíhání dalších členů představenstva vyvolalo 

vlnu odporu a zároveň solidarity lékařských organizací z celého světa včetně WMA a CPME, 

tedy organizací jejichž členem je ČLK.  

    Dr. Kubek informoval, že se jako prezident ČLK obrátil, podobně jako prezidenti dalších 

národních organizací sdružených v CPME, dne 30.11.2022 na prezidenta Turecké republiky 

Erdogana, na ministra spravedlnosti a na ministra zdravotnictví s žádostí, aby prezidentka 

Turecké lékařské asociace profesorka Sebnem Korur Fincanci byla propuštěna z vazby. 

S obdobnými žádostmi se prezident ČLK na turecké orgány obrátil znovu 20.12.2022. 

   Profesorka Fincanci navzdory podpoře ze strany mezinárodní lékařské komunity propuštěna 

nebyla, ale naopak ji soud dne 11.1.2023 odsoudil k testu odnětí svobody v délce 2 let, 8 

měsíců a 15 dnů. Soudního přelíčení se v Istanbulu jako pozorovatel účastnil viceprezident 

CPME Dr Ole Johan Bakke (Norsko). CPME vydal prohlášení, kterým rozhodnutí soudu 

odsoudil jako „hrubé justiční selhání“. 

   Souběžně pokračují další perzekuce vůči lékařům a jejich organizaci. Dne 8.2.2023 se 

v Ankaře uskuteční soudní jednání vedené vůči Turecké lékařské asociaci, jejímuž 

demokraticky zvolenému vedení hrozí rozpuštění na základě obvinění z údajné propagace 

terorismu. Turecká vláda zároveň navrhuje zákon, na jehož základě by nad Tureckou 

lékařskou asociací mohla převzít kontrolu.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady ČLK, které se uskutečnilo dne 26.1.2023. 

 

Základní vzdělávací kmeny – společná část 

Představenstvo doporučuje, aby se k otázkám, které položila akreditačním komisím Ing. 

Olga Laaksonen, vyjádřila Vědecká rada ČLK na svém nejbližším zasedání. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Představenstvo v souladu se zák. č. 95/2004 Sb., konstatuje, že činnost revizního lékaře 

je výkonem lékařského povolání, a tedy v tomto případě vzniká povinnost těmto 

lékařům být členy České lékařské komory. 

Hlasování – přítomno 20  hlasujících: 

pro:     20 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

  

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 4.3.2023 od 9:00 v Domě lékařů.  

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. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


