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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 20. 11. 2021 od 9:00 hodin v Domě lékařů, Praha 9 

 

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

MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. 

Jehlička, MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mach, MUDr. 

Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček, MUDr. Šťastný, 

PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dostalíková, MUDr. Monhart, PhD. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, JUDr. Kunertová, Ing. Koten, 

                       MUDr. Sojka. 

 

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

Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V říjnu 2021 bylo přijato celkem 84 lékařů: 

     z toho bylo      24   lékařů se státní příslušností SR  

       6    lékařů s jinou státní příslušností 

       7    lékařů se slovenskou LF 

      1    lékař se zahraniční LF 

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

V roce 2021 požádalo dosud 172 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti  

 

 

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 listopadu 2021. 

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 – aktuální informace 

   Česká lékařská komora již sídlí v Domu lékařů, stěhování proběhlo 10.11.2021. Pojistná 

událost ze dne 8.7.2021 (zničená stříška nad vchodem) již byla pojišťovnou zaplacena. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

  Členové představenstva se seznámili s výsledky dvoukolového výběrového řízení 

organizovaného společností Knight Frank, spol. s r.o. na technickou správu objektu 

(zahrnující zejména služby technika, pravidelné revize zařízení, kompletní úklid, odvoz a 

likvidaci odpadu a recepční v přízemí). Podrobnosti vysvětlil a na dotazy odpovídal Ing. 
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Koten z firmy Knight Frank s.r.o. ČLK obdržela nabídky od společností SCF SERVIS s.r.o., 

Rilancio s.r.o. a ENGIE Services a.s.  

Představenstvo po projednání vybírá a schvaluje nabídku firmy SCF SERVIS s.r.o. a 

ukládá prezidentovi ČLK uzavřít s touto společností smlouvu na správu objektu 

s účinností od 1.1.2022. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   17 

proti :   0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

   Představenstvo na svém červencovém zasedání schválilo záměr prodeje bytu v Jeřabinové 

ulici a pověřilo 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. 

   Dne 2.9.2021 schválilo představenstvo prodej bytu obálkovou metodou za minimální cenu 

9 735 000,- Kč vč. DPH, prodej garážových stání za minimální cenu 390 000,- Kč vč. 

DPH/jedno stání. 

   Nemovitost je přednostně nabízena formou přímého prodeje členům ČLK, kteří jsou o 

možnosti informováni inzeráty v časopise Tempus a emaily rozesílanými kanceláří ČLK. 

S postupem schváleným představenstvem byli seznámeni účastníci porady předsedů OS ČLK 

23.9.2021. V případě neúspěchu využije ČLK služeb realitní kanceláře M & M Reality. 

     Dr. Lindovský informoval o aktuálním stavu příprav prodeje. 

Představenstvo bere informace Dr. Lindovského na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Centrální kanceláře ČLK v Praze 5 – prodej 

   O nebytový prostor projevila nejprve zájem Česká lékárnická komora a poté na základě 

doporučení rovněž investiční skupina kolem JUDr. Mládkové a paní Janatové. 

   Nebytový prostor si 5.10.2021 prohlédli členové představenstva lékárnické komory a 

následně zástupci investiční společnosti, kteří dne 18.11.2021 projevili vážný zájem s tím, že 

chtějí co nejdříve uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě za podmínek stanovených ze 

strany ČLK. Investiční skupina je ochotná zaplatit vyšší částku, než se kterou souhlasilo 

vedení České lékárnické komory, a navíc disponuje vlastními prostředky, což činí prodej 

jednodušším. Podle informací od prezidenta Mgr. Aleše Krebse sice Česká lékárnická komora 

na svém listopadovém sjedu opravdu schválila věcný záměr pořízení nového sídla ČLnK, 

avšak tento záměr je striktně vázán na prodej stávající nemovitosti, v níž lékárnicí v současně 

době sídlí. Zájem ČLnK o nákup nebytových prostor je tedy vázán na finanční prostředky, 

které získá z budoucího prodeje svého současného sídla, přičemž nikdo neví, kdy k tomuto 

prodeji dojde.  

   Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK Dr. Kubka jednáním s JUDr.  Mládkovou a 

paní Janatovou o prodeji nemovitosti. Představenstvo si vyhrazuje právo schválit 

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 



 3 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Příprava XXXVI. Sjezdu ČLK 

   Představenstvo dne 23.7.2021 svolalo v souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK sjezd 

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

   S ohledem na horšící se epidemickou situaci požádal prezident ČLK předsedy OS ČLK o 

doporučení, zda sjezd konat či nekonat. Sjezd ČLK je společenskou událostí s účastí cca 400 

osob. I když můžeme předpokládat, že většina účastníků bude plně očkována, představuje 

pořádání takové akce určité riziko. Lze oprávněně očekávat, že někteří delegáti se sjezdu 

nebudou moci účastnit, ať už z důvodů pracovních nebo z důvodů oprávněných obav o vlastní 

zdraví. V potaz je třeba brát také to, jaký ohlas by uspořádání lékařského sjezdu v době 

rozjeté epidemie vyvolalo u veřejnosti. Na druhé straně jsou samozřejmě ekonomické dopady 

zrušení sjezdu takříkajíc na poslední chvíli. 

   Z analýzy právní kanceláře ČLK vyplývá: 

- Sjezd se dle zákona o komorách svolává nejméně jednou za rok. Tato povinnost 

každoročního svolání sjezdu byla letos splněna v rámci svolání XXXV. sjezdu konaného dne 

19.06.2021. Zákon v tomto nijak nerozlišuje mezi řádným, mimořádným či volebním 

sjezdem. Uvedenou povinnost je tedy na místě mít pro rok 2021 za splněnou. 

- V otázce rozpočtu, který na rok 2022 nebyl XXXV. sjezdem delegátů ČLK schválen, lze 

odkázat na Finanční řád ČLK, který upravuje tzv. „rozpočtové provizorium“.  

   Předsedové OS ČLK byli požádáni, aby si vybrali některou z následujících variant, a pokud 

pro ně přichází v úvahu variant více, aby stanovili jejich pořadí dle preferencí. 

1. Uspořádání sjezdu v plánovaném termínu s tradičním programem dle dosavadních 

zvyklostí. 

2. Jednodenní sjezd v sobotu (4.12.2021) v hotelu Voroněž s programem omezeným na 

minimum a bez doprovodných společenských akcí. 

3. Odložení sjezdu, přičemž v současnosti nejsme schopni vůbec odhadnout, kdy by bylo 

možno sjezd uspořádat tak, aby se nemusel konat v nouzových podmínkách, v jakých proběhl 

sjezd v červnu 2021, který nám zákon přikazoval uspořádat vzhledem k povinnosti konat 

volby.  

4. Tento sjezd nepořádat, neboť v tomto roce již sjezd proběhl s tím, že následující sjezd by se 

konal na podzim v roce 2022. 

   Ve stanoveném termínu odpovědělo 72 předsedů OS ČLK, a to s následujícím výsledkem: 

Varianta 1.:  5 hlasů 

Varianta 2.:  4 hlasy 

Varianta 3.:  5 hlasů 

Varianta 4.:  64 hlasů 

   V souladu s doporučením předsedů OS ČLK představenstvo ruší 36. sjezd ČLK 

svolaný na 4.-5.12.2021 do hotelu Voroněž v Brně. Příští sjezd ČLK se uskuteční na 

podzim 2022, a to, pokud možno v Brně a v časnějším podzimním termínu. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 

zdržel se :  3     Návrh byl přijat. 

 

   Předsedové OS ČLK budou informováni o výsledcích jednání s hotelem Voroněž. 
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   Prezident ČLK Dr. Kubek bude informovat předsedy OS ČLK o tom, že porada plánovaná 

na čtvrtek 16.12.2021 v Praze, se v tomto termínu neuskuteční.  

 

 

Nové webové stránky ČLK 

   Jedním z bodů volebního programu prezidenta ČLK je vytvoření nových webových stránek 

komory, které by svojí strukturou a grafikou splňovaly požadavky současné doby a zároveň 

díky svému responzivnímu charakteru by umožňovaly uživatelsky přátelský přístup nejenom 

z počítače či notebooku, ale rovněž z tabletů či chytrých telefonů, které lékaři stále častěji 

využívají. Součástí nového webu by měl samozřejmě být časopis Tempus Medicorum ve 

skutečně elektronické verzi, přičemž ale současná pdf hodláme i do budoucna zachovat, již 

kvůli archivaci. Nový web by měl být propojen nejenom s registrem, který vede ČLK ze 

zákona, ale také s naším novým vzdělávacím portálem. 

  Představenstvo vytvořilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mečl, Dr. Přáda, Dr. Němeček, Dr. 

Mrozek, Dr. Sojka a Mgr. Valášek, jejímž úkolem je rozpracovat návrh nového webu ČLK. 

Koordinací práce skupiny pověřil prezident ČLK Dr. Mečla a požádal dne 13.10.2021 

předsedy OS ČLK, aby své návrhy a požadavky týkající se nových webových stránek 

směřovali na jeho adresu.  

   Pracovní skupina si stanovila následující harmonogram prací na realizaci projektu: 

Ujasnění si zadání funcionalit nového webu: říjen - listopad 2021   

Oslovení firem – poptávka, konzultace, testování: prosinec - leden 2022   

Výběr firmy podle schválených kritérií a podpis smlouvy: únor 2022 

Programování nových stránek vybranou firmou, testování: březen – duben 2022  

Vypnutí starého webu a spuštění nových stránek: 1. května 2022  

Dr. Mečl informoval o dosavadní činnosti skupiny. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela SP 15 – Spisový řád ČLK 

   SP 15 – Spisový řád ČLK stanoví seznam dokumentů, které ČLK archivuje trvale a seznam 

dokumentů, které ČLK archivuje. Všechny ostatní písemnosti ČLK archivuje nejméně po 

dobu 5 let.    

   Na základě podnětu představenstva OS ČLK Liberec, které předložil jeho předseda Dr. 

Mečl zpracovala právní kancelář ČLK dvě varianty návrhu stanovení doby archivace 

dokumentů o zemřelých členech ČLK.  

   Návrh novely ustanovení § 11a odst. 3 Spisového řádu ČLK zavádí desetiletou minimální 

lhůtu archivace písemností týkajících se výlučně těch členů komory, kteří zemřeli. Délka 

lhůty v rozsahu 10 let je užita analogicky k době archivace zdravotnické dokumentace u 

zemřelých pacientů registrujících poskytovatelů dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické 

dokumentaci.  

   Varianta A upravuje archivaci dokumentace všech lékařů, kteří kdy byli členy ČLK a 

zemřeli. 

   Varianta B striktně vychází z návrhu představenstva OS ČLK Liberec ze dne 14.10.2021, 

který požadoval upravit lhůtu pouze pro lékaře, jejichž členství v komoře zanikne úmrtím, tj. 

nikoliv pro lékaře, kteří v době úmrtí již členy komory nejsou. 
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Představenstvo se přiklání k variantě A návrhu, podle které „písemnosti, které jsou 

komorou vedeny výlučně o lékaři, který byl členem ČLK a zemřel, komora archivuje 

nejméně po dobu 10ti let ode dne jeho úmrtí“. 

Představenstvo zároveň ukládá právní kanceláři, aby do příštího zasedání připravila 

čistopis novely SP-15 Spisový řád ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Redukce počtu delegátů sjezdu - návrh novely SP 2 – Volební řád ČLK 

   Kvůli nízké účasti delegátů na volebním sjezdu ČLK, který se konal 19.6.2021 v Praze, 

otevřel na poradě předsedů 23.9.2021 prezident ČLK Dr. Kubek znovu diskusi na téma 

redukce počtu delegátů sjezdu prostřednictví novely SP-2 Volební řád ČLK. Následovala 

dlouhá diskuse, ze které vyplynulo, že většina účastníků porady by s redukcí počtu delegátů 

souhlasila, avšak nepanuje konsensus o tom, jak by měla být tato redukce provedena. Velká 

okresní sdružení vesměs nesouhlasí s tím, aby malá okresní sdružení byla zvýhodněna a ta 

zase většinou nesouhlasí s lineární redukcí, která by dopadla na ně s větší tíhou.  

   Zatím co v roce 2011 jsme v komoře evidovali 49 500 členů, tak letos již počet členů ČLK 

přesáhl 57 300 a dále roste, což je nepochybně dobrá zpráva. Velká komora je bohatší a 

vlivnější. Úměrně s nárůstem počtu členů se však zároveň zvyšuje i množství delegátů, které 

mohou na sjezd vysílat jednotlivá okresní sdružení. V současnost jde již o 423 delegátů. 

Pořádání komorových sjezdů je tak organizačně stále náročnější a dražší. 

   Dr. Kubek připravil s kanceláří ČLK několik alternativ návrhu s modelací jejich dopadu na 

celkový počet delegátů sjezdu i na jednotlivá OS ČLK.  

Z předložených 4 variant změny způsobu výpočtu počtu delegátů představenstvo 9.10.2021 

doporučilo rozpracovat varianty dvě: 

Varianta č. 1, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který 

zastupuje prvních 150 členů, druhý delegát připadne na dalších započatých 150 členů a další 

delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 členů. 

Varianta č. 2b, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který 

zastupuje prvních 200 členů a další delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 

členů. 

   Na základě požadavku představenstva doplnila kancelář ČLK podklady též o přehled účasti 

delegátů z jednotlivých okresních sdruženích na posledních třech sjezdech.  

V listopadu 2018 se sjezdu v Praze účastnilo 360 delegátů ze 410 oprávněných (87,8 %). 

V listopadu 2019 se sjezdu v Brně účastnilo 347 delegátů ze 417 oprávněných (83,7 %). 

V červnu 2021 se volebního sjezdu v Praze účastnilo jen 320 delegátů ze 417 oprávněných 

(76,7 %).  

    Z uvedených údajů je zřejmé, že redukce počtu delegátů a tím i zefektivnění sjezdových 

jednání by byla na místě. 

     Prezident ČLK rozeslal 26.10.2021 členům představenstva a předsedům OS ČLK dopis 

s žádostí, aby se do 10.11.2021 vyjádřili, kterou variantu úpravy počtu delegátů preferují, 

pokud je pro ně redukce počtu delegátů sjezdu vůbec přijatelná. 

    Na výzvu odpovědělo pouhých 9 předsedů OS ČLK a 3 členové představenstva. 

    Vzhledem k tomu, že představenstvo rozhodlo o zrušení 36. sjezdu ČLK plánovaného na 

4.-5.12.2021 a pouze sjezd může schvalovat novelu SP-2 Volební řád ČLK, není 

v současnosti nutné, aby představenstvo rozhodovalo. Jednání o úpravě SP-2 Volební řád 

ČLK tak mohou pokračovat.    
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Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů 

    Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK se uskutečnilo v komorním 

prostředí kanceláří ČLK dne 4.11.2021 a v jeho rámci Cenu prezidenta ČLK za přínos 

celoživotnímu vzdělávání lékařů převzal MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. 

    Prezident ČLK zároveň udělil mimořádnou cenu za rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů 

vedoucímu oddělení vzdělávání ČLK prof. PhDr. Radku Ptáčkovi, Ph.D. 

Vyúčtování akce:     Náklady                                             44 960,- Kč 

                                 Výnosy (sponzor Kooperativa)         20 000,- Kč 

                                 Ekonomický výsledek                     - 24 969,-Kč 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 10. konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát tématu „Důstojnost v medicíně“ je plánována na čtvrtek 

2.12.2019 a měla se uskutečnit v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. Po dohodě s 

organizátory konference, kterými jsou Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a Prof. PhDr. Radek 

Ptáček, Ph.D. rozhodl prezident ČLK, že se akce s ohledem na vážnou epidemickou situaci 

uskuteční pouze virtuálním způsoben s on line přístupem.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etická komise ČLK 

   Vzhledem k tomu, že se většina členů Etické komise ČLK nemohla z důvodů zdravotních 

nebo pracovních účastnit jednání plánovaného na 18.11.2021, rozhodla předsedkyně komise 

Dr. Stehlíková o odkladu jednání.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Úhradová vyhláška pro rok 2022 
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   Dne 29.10.2021 byla zveřejněna pod číslem 396/2021 Sb. tzv. úhradová vyhláška pro rok 

2022.  

   Na základě dohody prezidenta ČLK s předsedou vlády Ing. Babišem o zvýšení ceny práce 

nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů dochází v roce 2022 oproti roku 2019, který 

je referenčním obdobím, k navýšení ceny práce kalkulované ve výkonech o 21 %, v důsledku 

čehož budou poskytovatelé vykazovat v roce 2022 za stejné výkony více bodů než v 

předchozích letech.  

   Úhradová vyhláška rovněž reflektuje dohodou, kterou jsme společně s předsedou LOK-SČL 

Dr. Engelem a s předsedkyní OSZSP paní Žitníkovou uzavřeli s předsedou vlády Ing. 

Babišem dne 4.10.2021. Přes odpor Hospodářské komory i ministra Vojtěcha a jemu loajální 

Rady poskytovatelů, jejíž členové (Dr. Dvořák – SSG, Dr. Šonka – SPL, Dr. Hulleová – 

SPLDD, Dr. Jojko – SAS, Dr. Šmucler – ČSK…) byli proti, se nám podařilo prosadit revizi 

červnových výsledků dohodovacího řízení, se kterými se komora odmítla spokojit. Na základě 

naší dohody s premiérem rostou úhrady ve všech segmentech, a to nikoliv jen o 4 %, jak by 

odpovídalo závěrům dohodovacího řízení, ale tak, aby umožnily zvýšení platů a mezd 

zdravotníků o 6 %. Kapitační platba, hodnoty bodu i regulační limity byly oproti roku 2021 

navýšeny a meziroční nárůst úhrad v jednotlivých segmentech by se měl pohybovat mezi 8 a 

9 %. 

   Právní kancelář komory zpracovala analýzu úhradové vyhlášky pro praktické lékaře, pro 

ambulantní specialisty, pro ambulantní gynekology i pro komplement, tedy pro segmenty, ve 

kterých hájí zájmy svých členů lékařská komora prostřednictvím ČLK-o.s. na základě plných 

mocí od soukromých lékařů. Analýza byla publikována v časopise Tempus.  

Představenstvo bere informaci na vědomí a v souladu s usnesením 34. sjezdu ČLK 

konaného v listopadu 2019 v Brně vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. plnou 

moc k svému zastupování v dohodovacích řízeních. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   0 

zdržel se :  4     Návrh byl přijat. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů pro rok 2022 

   ČLK zaslala Mz své zásadní připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. již 

v rámci vnitřního připomínkového řízení dne 9.9.2021. Ministerstvo je neakceptovalo, vyjma 

návrhu na změnu v kapitole 7 bodu 3, kdy bylo slovo „software“ nahrazeno slovy „informační 

technologie“.   

   ČLK již dříve prosadila navýšení ceny práce nositelů výkonů. Toto navýšení se však 

neprojevilo u nositelů výkonů, jejichž práce je zahrnuta v minutové režijní sazbě. ČLK 

navrhovala pro tyto případy odpovídající navýšení minutové režie. 

   ČLK navrhovala, aby vyhláška umožňovala navýšit minutovou režijní sazbu nad rámce 

inflace v případě, že dojde k zásadnímu navýšení některé položky uvedené v režijních 

nákladech. Dále ČLK navrhovala, aby vyhláška umožňovala navyšovat minutovou sazbu 

nositelů výkonů nad rámec inflace, například v případech, kdy bude v souvislosti s pozitivním 

vývojem ekonomiky růst příjem zdravotních pojišťoven.   

  Podruhé své připomínky ČLK uplatnila 14.10.2021, ale Mz je znovu neakceptovalo. ČLK 

tedy své návrhy předloží prostřednictví pracovní skupiny Mz k SZV s cílem prosadit je od 

roku 2023. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

Dr. Lindovský a Dr. Sojka podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili. 

 

Představenstvo pověřuje Dr. Mrozka, aby připravil návrh kvalifikačních požadavků 

ČLK na revizní lékaře zdravotních pojišťoven. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Plenární zasedání WMA – Londýn (online) 11.-15.10.2021 

   Dr. Kubek informoval o jednáníSvětové lékařské asociace (WMA), kterého se účastnil. 

Dr. Heidi Stensmyren, prezidentka Švédské lékařské asociace se po složení slavnostního slibu 

ujala funkce 72. prezidenta WMA na období 2021-22. Prezidentem WMA pro období 2022-

23 byl zvolen bývalý prezident Nigerijské lékařské asociace Dr. Osahon Enabulele.  

    Jednání, které bylo kvůli své online formě rozděleno do většího počtu dní, mělo vedle 

potvrzování řady předpřipravených rezolucí několik zásadních témat: 

- Dostupnost zdravotní péče pro uprchlíky  

WMA trvá na tom, že je třeba zajistit také pro uprchlíky dostupnost adekvátní lékařské péče a 

to v souladu s pravidlem, že zdravotní péče musí být poskytována podle potřeby bez ohledu 

na společenský či politický status pacienta. Lékaři by se měli bránit vůči jakékoliv legislativě 

či praktikám, které by jim bránili v poskytování adekvátní péče uprchlíkům. V revidovaném 

doporučení vyzývá WMA vlády, aby dosáhly dohody nad způsobem financování poskytování 

adekvátní a koordinované zdravotní péče uprchlíkům, včetně těch v uprchlických táborech, 

kde panující zdravotně nevyhovující podmínky zvyšují riziko šíření nemocí včetně virových 

nákaz. 

- Domácí násilí 

V novém dokumentu popisuje WMA domácí násilí jako závažný všeobecný problém v oblasti 

veřejného zdraví a lidských práv. Mezi jeho komplexní příčiny patří chybějící základní 

vzdělání, nedostatečná ekonomická nezávislost a chudoba, psychické problémy, drogy, 

alkohol, stres, rigidní rozdělení rolí dle pohlaví, nedostatečné výchovné schopnosti rodičů a 

osobní zkušenost pachatelů s týráním a domácím násilím v dětství.  

- Lékařská odpovědnost 

Nový dokument WMA varuje před rozmáhajícím se nešvarem bezdůvodně obviňovat lékaře. 

Počty žalob na lékaře a soudních sporů v souvislosti s poskytováním lékařské péče ve většině 

zemí rostou a v některých státech jsou příčinou takzvané defenzivní medicíny. Tlak právnické 

lobby nutí lékaře k alibistickému jednání, provádění zbytečných vyšetření, kvůli kterým 

rostou náklady na zdravotní péči, která se kvůli tomu stává hůře dostupnou. V konečném 

důsledku takové aktivity nevedou ke zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotní péče, ale 

způsobují pravý opak. 

- Sportovní lékařství 

Sportovní lékaře WMA varovala před tím, aby nepodávali léky (doping), které zvyšují 

sportovní výkon, ani užívání takových léků netolerovali. V revidovaném doporučení WMA 
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uvádí, že lékaři musí odmítnout podání jakékoliv látky, či provedení jakéhokoliv úkonu, který 

není v souladu s lékařskou etikou a mohl by sportovci ublížit. 

- Zapojení Taiwanu do WHO 

WMA zopakovala výzvu, aby byl Taiwanu přidělen status pozorovatele ve WHO. 

Shromáždění vyzvalo WHO, aby zajistila, že se bude Taiwan podílet na všech jejích 

zdravotních programech. Rozhodnutí WHO nepřijmout Taiwan coby pozorovatele brání 

výměně informací v neprospěch Taiwanu a jeho obyvatel, a vytváří mezery v národním 

systému kontroly nemocí na Taiwanu s nevyhnutelným dopadem na globální zdraví.  

Proti výzvě WMA se podle očekávání vymezila Čínská lékařská asociace. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání EJD – Brusel 12.-13.11.2021 

   Zasedání se účastnila místopředsedkyně SML ČLK Dr. Hilšerová, která podala písemnou 

zprávu. 

   Na programu bylo kromě dopadu covid pandemie na jednotlivé země také fyzické či 

mentální násilí, které od svých pacientů musí lékaři často podstupovat, a také burn out 

syndrom, který se nejčastěji objevuje u mladých lékařů, na které jsou kladeny příliš vysoké 

nároky. Proběhla diskuse na téma workplace culture – co vše je důležité pro lékaře, aby se v 

práci cítili příjemně z hlediska prostoru, mezilidských vztahů a vybavení. Z proběhlého 

průzkumu EJD v jednotlivých zemí bylo zjištěno, že velké části mladých lékařů bylo ztíženo 

vzdělávání kvůli nedostatku elektivních výkonů a jejich přidělení na covidová oddělení, která 

nebyla součástí jejich atestační přípravy. Mnoha lékařům před atestací se jejich cesta k jejímu 

získání zkomplikovala nebo dokonce přerušila. EJD vydalo doporučení pro jednotlivé země, 

aby bylo vynaloženo veškeré úsilí k tomu, aby vzdělávání mladých lékařů bylo co nejméně 

ovlivněno, případně aby byl započten do atestační přípravy čas strávený na covidových 

lůžkách. 

Dalším bodem programu byla prezentace národních zpráv. Dánové například svůj nezávislý 

evaluační systém vzdělávání mladých lékařů. Finové si stěžovali na problém neustálého 

stěhování po zemi za účelem plnění stáží v různých nemocnicích. Lotyši jsou stále povinni po 

nástupu do nemocnice pracovat v zemi a odjezd za prací do zahraničí je vysoce pokutován. 

Nakonec byl zvolen nový výbor, jehož prezidentem zůstal Dr. Mathias Korner. Jarní zasedání 

by se mělo konat v Helsinkách. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Společnost Českých a Slovenských lékařů ve Velké Británii 

   Byla založena Society of Czech and Slovak Doctors in the UK. Úvodního setkání se on-line 

přístupem zúčastnili jako hosté Dr. Mrozek a Dr. Kubek. ČLK má zájem udržovat kontakt 

s českými lékaři působícími ve Velké Británii a je připravena jim i jejich společnosti pomáhat. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 
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pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr.  Aszalyová opustila jednání v 12.40 hodin, přítomno je 17 členů představenstva. 

 

5) VR ČLK 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady dne 11.11.2021. 

 

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České 

republiky na epidemii onemocnění covid-19  
1. Doporučujeme zahájení permanentní, razantní, plošné a maximálně realistické 

informační kampaně o závažných následcích onemocnění covid-19 a omezujících 

dopadech nárůstu počtu pacientů s covid-19 na ostatní oblasti zdravotní péče v ČR.  

2. Již probíhající očkovací kampaň musí výrazněji a silněji zdůrazňovat zdravotní rizika 

pro neočkované osoby. Doporučujeme změnu dikce očkovací kampaně směrem k 

maximálně realistickému zdůrazňování rizika smrti a/nebo závažného, život 

ohrožujícího klinického průběhu u neočkovaných osob.  

3. Doporučujeme prosazovat očkování proti nemoci covid-19 s využitím všech 

dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. Doporučujeme, aby očkování 

proti onemocnění covid-19 bylo pro všechny zdravotníky a pracovníky ve zdravotních 

a sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, povinné. 

4. Ohniska nákazy a šíření nákazy viru SARS-CoV-2 doporučujeme řešit, pokud to lze, 

lokálně a důrazně s plným využitím existujících pravomocí orgánů veřejného zdraví 

v jednotlivých krajích nebo regionech. 

5. Vyzýváme všechny kolegy lékaře a zdravotníky, aby se zdrželi šíření jakýchkoli 

polopravd a dezinformací ohledně nemoci Covid-19, zejména ohledně očkování s tím 

spojeného, a drželi se striktně pravidel medicíny založené na důkazech. Poškozují tím 

nejen náš stav, ale hlavně své pacienty a zdraví občanů této země. Za své jednání 

nesou odpovědnost. 

Představenstvo předložené stanovisko schvaluje. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   16 

proti :   0 

zdržel se :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Stanovisko představenstva ČLK k současné mimořádně vážné epidemické situaci 

   Epidemická situace je v současnosti v ČR mimořádně vážná. Zdravotníci se budou i nadále 

ze všech sil snažit mírnit důsledky nezvládnuté epidemie, tedy zachraňovat lidské životy a 

snižovat následky prodělané infekce na zdraví svých pacientů. Zcela zásadní je a bude snaha 

zdravotníků pokračovat v péči o nemocné, kteří tuto péči potřebují z jiných důvodů, než je 

nemoc Covid-19. Zdravotníci však potřebují okamžitou a účinnou pomoc ze strany politické 

reprezentace i podporu ze strany veřejnosti. Bez pomoci to nezvládneme. 

   Vyzýváme politiky, aby v nejkratší možné době zavedli celostátně platná opatření směřující 

ke snížení kontaktů mezi lidmi, která jsou všeobecně označovaná jako „Lock down“.  

Podporujeme, aby byl v maximální možné míře aplikován systém „home office“. 

Podporujeme opatření, která budou motivovat občany k dodržování karanténních opatření, a 

to i v případě osob očkovaných. Za účelem podpory očkování přitom doporučujeme zbytečně 
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neomezovat osoby, které jsou řádně očkované nebo prokazatelně prodělaly nemoc Covid-19 

v uplynulých 6 měsících. Tyto spoluobčany však vyzýváme k tomu, aby se také oni chovali 

zodpovědně a nevystavovali své okolí zbytečnému riziku. 

   Podporujeme kampaň Ministerstva zdravotnictví ČR, která pravdivě informuje veřejnost o 

riziku úmrtí na nemoc Covid-19 i závažných zdravotních následků, kterému se vystavují 

osoby neočkované. Vyzýváme k maximálnímu možnému rozšíření očkovacích kapacit. 

Navrhujeme, aby se třetí, tedy tzv. posilující dávka očkování, mohla aplikovat již 5 měsíců od 

dávky druhé. U osob, které absolvovaly pouze dvě dávky očkování, doporučujeme zkrátit 

platnost tzv. „Covid pasů“ na 6 měsíců, analogicky jak je tomu v případě prokazatelného 

prodělání nemoci Covid-19. U osob, které absolvovaly třetí dávku očkování případně dvě 

dávky po prodělané nemoci, nejsou naopak v současnosti důvody platnost těchto tzv. „Covid 

pasů“ omezovat.  

   Vyzýváme všechny lékaře, aby respektovali odborná doporučení, která ČLK zveřejňuje. 

Zejména žádáme všechny lékaře, aby podporovali očkování včetně podávání tzv. posilovacích 

dávek očkování a aby neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o 

účinnosti a bezpečnosti očkování. Zároveň samozřejmě vyzýváme všechny zdravotníky, aby 

se nechali naočkovat a přeočkovávat.  

   Znovu žádáme o okamžité zavedení povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky 

v sociálních službách, přičemž totéž doporučujeme i pro zaměstnance škol. Představenstvo 

ČLK podporuje přijetí takových legislativních změn, které v co nejkratší době umožní zavést 

v ČR povinné očkování proti nemoci Covid-19 pro osoby starší 18 let, pokud tyto nemají 

opravdu závažné zdravotní kontraindikace pro očkování, které jim prokazatelně může 

zachránit život.  

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   14 

proti :   0 

zdržel se :  3     Návrh byl přijat. 

 

 

     Dr. Mrozek navrhuje, aby se konání společného jednání předsedů Oborových komisí VR 

ČLK a Vědecké rady ČLK, které má být jednou ročně, odsunulo na dobu epidemiologicky 

příznivější. 

Představenstvo s návrhem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Revizní komise 

 

    Dr. Vedralová informovala, že Revizní komise ČLK jednala na posledním zasedání 

distančním způsobem. 

 

 

8) Různé 
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   Dr. Sojka informoval o tom, že je v platnosti dohoda s Národním divadlem o slevě 20 % na 

vstupenky pro členy ČLK. Podrobnosti budou pravidelně zveřejnovány v časopise Tempus 

Medicorum. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 16.12.2021 od 9:00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


