Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 12. 12. 2020 od 9:00 distančním způsobem
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mgr.
Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr.
Říhová, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Doležal, MUDr. Mach, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek.
prof. Ptáček, zástupci firmy TME solutions, Mgr. Valášek, JUDr. Kunertová,
MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal připojené členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V listopadu 2020 bylo přijato celkem 54 lékařů:
z toho bylo 9 lékařů se státní příslušností SR
1 lékař s jinou státní příslušností
2 lékaři se slovenskou LF
0 lékařů se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2020 požádalo dosud 159 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Informace o stavu financí ČLK
Na základě usnesení představenstva z 14.11.2020 zpracovala paní Lakvová za ekonomické
oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a výdajích
v prosinci 2020.
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování - přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Ekonomika oddělení vzdělávání ČLK
Jarní epidemiologická opatření vedla k výraznému poklesu příjmů ze všech vzdělávacích
aktivit. Oddělení vzdělávání se během léta připravilo na možnou druhou vlnu epidemie a
připravilo pro lékaře řadu on-line vzdělávacích akcí. Díky tomu se podařilo pokles příjmů
zbrzdit.
Celkové příjmy oddělení vzdělávání za rok 2019: cca 10 263 000,- Kč
Celkové příjmy oddělení vzdělávání za 1-11/2020: cca 5 037 000,- Kč
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Vzhledem k tomu, že část vzdělávacích akcí musela být zrušena a část se konala virtuálním
způsobem, došlo v roce 2020 zároveň k poklesu nákladů na pořádání vzdělávacích akcí
(pronájmy, občerstvení…).
Představenstvo bere na vědomí zprávu o příjmech ČLK v oblasti vzdělávání lékařů za
rok 2020 a oceňuje rychlou adaptaci oddělení vzdělávání na platná epidemiologická
opatření.
Hlasování - přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 9.35 hodin, přítomno je 16 členů
představenstva.
Vzdělávací portál ČLK - aktuální informace
Představenstvo na svém zasedání 14.11.2020 diskutovalo o problémech, které přináší
implementace nového vzdělávacího portálu a pověřilo Dr. Mrozka, aby shromažďoval a
sumarizoval připomínky od lékařů i administrativních pracovnic a průběžně je předkládal
vedoucímu oddělení vzdělávání prof. Ptáčkovi, který za projekt zodpovídá.
Dne 1.12.2020 rozeslala skupina administrativních pracovnic členům představenstva ČLK
svoji stížnost na špatné fungování Vzdělávacího portálu. Prezident ČLK Dr. Kubek, požádal
profesora Ptáčka, aby ve spolupráci s firmou TME solutions, s.r.o. zpracoval odpověď pro
představenstvo a problémy řešil.
Dne 10.12.2020 obdrželi členové představenstva zprávu o fungování Vzdělávacího portálu
zpracovanou profesorem Ptáčkem a zástupci firmy TME solution, s.r.o. Zpráva obsahuje
podrobné informace o vzniku portálu, odkazuje na všechny schválené dokumenty i smlouvy.
Dále podává přehled o způsobu zprovozňování portálu a jeho testování. Rovněž jsou
podrobně popsány případné chyby a způsoby i čas, jak byly napravovány. Zpráva rovněž
zahrnuje přehled hlavních připomínek sekretářek ČLK. U všech je uveden popis, jejich
závažnost i návrh způsobů řešení. Uvedené výtky nejsou chybou systému, ale především se
jedná o požadavky na zjednodušení práce. Řada z připomínek byla již zapracována.
Vzhledem k tomu, že se jedná výhradně o požadavky na nové funkcionality, jejich zpracování
a nasazení by již mělo být ze strany ČLK hrazeno, zcela v souladu s podepsanou smlouvou.
Zpráva obsahuje podrobný soupis těchto změn včetně jejich ceny. Celková cena všech
víceprací realizovaných v měsících říjen a listopad 2020 byla vyčíslena na 302 200,- Kč a
měla by být uhrazena z příjmů, které ČLK získává jako podíl z prodeje reklamního prostoru,
který dosáhl od zahájení provozu portálu pro ČLK částky 942 573,- Kč.
Část připomínek administrativních pracovnic ČLK však směřuje k problémům, které se
ukazují při převodu databáze vzdělávacích akcí ze starého systému do nového. V dosavadním
registru vzdělávacích akcí, který obsahuje cca 20 000 akcí, se vyskytují chyby, které se při
převodu do systému nového demaskují. Společnost TME solutions, s.r.o. se spolu s
oddělením vzdělávání ČLK snaží tyto chyby průběžně řešit.
Vzdělávací portál byl od počátku tvořen jako služba lékařské komory pro své členy. Návrh
portálu byl jednomyslně, bez námitek schválen představenstvem ČLK dne 19.9.2019. Od
tohoto data všichni členové představenstva věděli, jaké funkcionality bude portál mít a jaké
nikoliv. Dne 25.1.2020 byly schváleny smlouvy se všemi přílohami, tzn. i specifikací. Opět
jednomyslně, bez připomínek.
Dr. Němeček vyjádřil pochybnosti, zda je společnost TME solutions, s.r.o. oprávněna
získávat od lékařů údaje o zasílací adrese a tyto údaje spravovat. Pověřenec pro ochranu
osobních údajů ČLK Mgr. Valášek je toho názoru, že správcem osobních údajů svých členů

2

zůstává ČLK, společnost TME je oprávněna z pozice smluvního zpracovatele osobních údajů
s těmito daty nakládat pouze v rozsahu daném smlouvou uzavřenou s ČLK, tedy využívat
databázi pro potřeby a zajištění funkčnosti Vzdělávacího portálu. Oprávnění společnosti TME
solution, s.r.o. k těmto úkonům poskytlo představenstvo ČLK schválením smlouvy. Lékaři
jsou o této skutečnosti informováni a mohou se rozhodnou, jakou adresu uvedou jako
kontaktní.
Dr. Mrozek se seznámil s fungováním Vzdělávacího portálu ČLK a zpracoval seznam
dotazů a připomínek, který 10.12.2020 zaslal profesoru Ptáčkovi a členům představenstva
ČLK.
Prof. Ptáček ve spolupráci s firmou TME solutions, s.r.o. a pracovnicemi oddělení
vzdělávání zpracoval odpovědi na předložené otázky a připomínky. Členové představenstva je
obdrželi 11.12.2020.
Dr. Mrozek prezentoval jednotlivé připomínky, na které odpovídal prof. Ptáček, pracovnice
oddělení vzdělávání a zástupci firmy TME solutions, s.r.o.
Zástupci firmy TME solutions, s.r.o. deklarovali, že dosavadní vícepráce, které vyplynuly
ze zkušeností administrativních pracovníků ČLK s provozem portálu a z připomínek členů
ČLK nebude firma TME solutions s.r.o. ČLK účtovat.
Každý týden bude pořádán webinář k problematice vzdělávacího portálu, a to pro
administrativní pracovníky, předsedy OS ČLK i členy představenstva. První webinář se
uskuteční ve středu 16.12.2020 od 16:00 hodin.
Představenstvo po diskusi a podání vysvětlení ze strany prof. Ptáčka a spolupracující
firmy TME solutions, s. r. o. bere na vědomí zprávu o portálu www.vzdelavanilekaru.cz.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo ČLK bere na vědomí skutečnost, že na základě uzavřené smlouvy o
spolupráci je společnost TME solutions, s.r.o. oprávněna sbírat a spravovat osobní údaje
lékaře i to, že lékaři jsou o této skutečnosti dostatečně informováni. K problému uvádění
adres lékařů v systému se představenstvo vrátí na svém příštím zasedání.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Na svém příštím zasedání se představenstvo vrátí i k povinnosti agregovaného nahrávání
kreditů, jejichž podklady byly předloženy v papírové formě.
Představenstvo ČLK bere na vědomí Zprávu o stížnost sekretářek OS ČLK ze dne
2.12.2020.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo se seznámilo s žádostí firmy TME solution, s.r.o. o souhlas ČLK s tím, aby
uzavřela smlouvu O generálním partnerství Vzdělávacího portálu ČLK pro rok 2021 se
společností Mylan Pharmaceuticals s.r.o., což je česká pobočka globálního výrobce léčivých
přípravků Mylan Inc., který byl založen v roce 1961. Společnost Mylan byla v roce 2020
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koupena společností Pfizer, která Mylan zfúzovala s divizí Upjohn společnosti Pfizer. Touto
fúzí vznikla nová entita pod značkou Viatris. Firma si od spolupráce slibuje, že bude budovat
mezi lékaři povědomí o této nové značce.
Právní kancelář ČLK nemá z věcného ani právního žádné připomínky. K uzavření této
smlouvy je TME solution, s.r.o. oprávněna na základě již předchozí smlouvy o spolupráci s
ČLK.
Představenstvo ČLK souhlasí s tím, aby firma TME solution, s.r.o. uzavřela pro rok
2021 smlouvu o generálním partnerství Vzdělávacího portálu ČLK se společností Mylan
Pharmaceuticals s.r.o.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Lékaři sobě
Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo zatím na Dům
lékařů 670 dárců, a to celkovou částkou 2 184 463,- Kč.
Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není
třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.
Představenstvo dárcům děkuje.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dům lékařů – aktuální informace
Rekonstrukce Domu lékařů byla ukončena, ČLK obdržela dne 18.11.2020 kolaudační
souhlas. Za stavební dozor byl zodpovědný Ing. Havlík, autorský dohled vykonával
Ing. arch. Rymeš a právním dohledem nad rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil
JUDr. Kunertovou.
Stavba proběhla v souladu s harmonogramem prací. Firma Termitan s.r.o. celkem vystavila
dvanáct faktur, a to:
- za listopad 2019 na částku 1 086 193,- Kč
- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,- Kč
S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas
na lednovém zasedání.
- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč
- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč
S proplacením faktur za leden 2020 a únor 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na
únorovém zasedání.
- za březen 2020 na částku 21 127 657,- Kč
S proplacením faktury za březen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per
rollam v dubnu.
- za duben 2020 na částku 5 827 513,- Kč
S proplacením faktury za duben 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per
rollam v první polovině května.
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- za květen 2020 na částku 6 486 273,- Kč
S proplacením faktury za květen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na červnovém
zasedání.
- za červen 2020 na částku 7 726 553,- Kč
S proplacením faktury za červen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na červencovém
zasedání.
- za červenec 2020 na částku 1 969 126,- Kč
S proplacením faktury za červenec 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním
per rollam v srpnu.
- za srpen 2020 na částku 2 834 655,- Kč
S proplacením faktury za srpen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na zářijovém
zasedání.
- za září 2020 na částku 3 151 010,- Kč
S proplacením faktury za září 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na říjnovém
zasedání.
Za měsíc říjen 2020 nebyla vystavena faktura – probíhalo přejímací řízení stavby a postupné
odstraňování vad a nedodělků.
- za listopad 2020 na částku 7 117 601,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena)
Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 65 034 393,- Kč. Zbývá
vyfakturovat 1 667 548,- Kč, což je částka odpovídající zádržnému ve výši 2,5 % celkové
ceny díla.
Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan,
s.r.o. za měsíc listopad 2020.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Rekonstrukce domu lékařů – finanční rekapitulace
Rekonstrukci Domu lékařů prováděla firma Termitan s.r.o. na základě Smlouvy o dílo
uzavřené dne 8.11.2019.
Smlouva o dílo Termitan – finanční rekapitulace
Smlouva o dílo:
58 161 887,- Kč
Dodatek č. 1:
1 295 562,-Kč vícepráce a změny
1 650 000,-Kč poddodávky
Celkem dodatek č. 1: 2 945 562,-Kč
Dodatek č. 2:
1 433 536,-Kč vícepráce a změny
974 623,-Kč poddodávky
Celkem dodatek č. 2: 2 408 159,-Kč
Dodatek č. 3:
473 576,-Kč vícepráce a změny
365 552,-Kč poddodávky
Celkem dodatek č. 3: 839 128,-Kč
Dodatek č. 4:
386 991,-Kč vícepráce a změny
374 678,70Kč poddodávky
Celkem dodatek č. 4: 761 669,70 Kč
Dodatek č. 5:
193 987,-Kč vícepráce a změny
1 391 548,40 Kč poddodávky
Celkem dodatek č. 5: 1 585 535,40 Kč
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Celková cena:
66 701 941,10 Kč
DPH ve výši 12 731 998,- zaplatí ČLK během prosince 2020.
Představenstvo bere informaci o finanční rekapitulaci rekonstrukce Domu lékařů na
vědomí.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Členové představenstva byli informováni o připravované smlouvě, kterou je nutné uzavřít
za účelem zapojení Pultu centrální ochrany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy přes
pověřenou společnost M connections s.r.o. do trvalého provozu, tedy Smlouvě o dílo na
provádění údržby a oprav prvků systému EPS (elektrická požární signalizace). Z širší
nabídky, s níž se členové představenstva seznámili, je nyní potřeba uzavřít výhradně smlouvu
na EPS v maximální částce 29 940,-Kč/rok. V současné době jednáme o možnosti alespoň
dočasného provádění měsíčních kontrol Ing. Kotenem ze správcovské společnosti Knight
Frank, možná úspora až 14 630,-Kč/rok.
Představenstvo vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy na údržbu a opravy prvků
systému EPS v maximální paušální částce 29 940,-Kč/rok.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Cena prezidenta za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů
Epidemická situace neumožnila konání pravidelného výročního setkání školitelů
celoživotního vzdělávání ČLK. Cenu prezidenta ČLK převzal dne 26.11.2020 neonatolog
profesor MUDr. Zbyněk Straňák, PhD, MBA.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rytířka lékařského stavu
V pořadí již 26. Rytířem českého lékařského stavu byla zvolena zakladatelka a propagátorka
hospicového hnutí v ČR MUDr. Marie Svatošová, která se stala v pořadí třetí takto oceněnou
lékařkou. Slavností pasování nové rytířky se původně mělo konat ve čtvrtek 12.3.2020 v
prostorách Břevnovského kláštera v Praze 6, ale z důvodu epidemie muselo být odloženo na
10.12.2020, ale i v tomto termínu se mohlo uskutečnit pouze v komorní formě bez slavnosti a
bez přítomnosti hostů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Konference o etice v medicíně
V pořadí již 10. konference z cyklu Komunikace a etika v medicíně musela být uspořádána
dne 3.12.2020 virtuálním způsobem. Hlavním tématem tentokrát byla "Naděje v medicíně". U
příležitosti konference vydává ČLK stejnojmennou monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vydávání časopisu Tempus – aktuální informace
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Ředitel tištěných titulů Mladé Fronty a.s. pan Novotný informoval v únoru 2020
představenstvo o ekonomické a organizační situaci Mladé Fronty a.s. a ujistil, že podle
dostupných informací, by bez ohledu na změny vlastnické struktury firmy Mladá Fronta a.s.,
měla spolupráce s Českou lékařskou komorou, jak v oblasti vydání časopisu Tempus
Medicorum, tak při pořádání akcí celoživotního vzdělávání lékařů, pokračovat beze změn.
V červenci projednalo představenstvo zprávu o vydávání časopisu Tempus za první pololetí
2020. Celkové náklady na vydávání časopisu se v prvním pololetí 2020 meziročně zvýšily o
cca 400 000,- Kč. Hlavní příčinou je zvýšení ceny poštovného, ke kterému došlo od dubna.
Celkové výnosy z vydávání časopisu se v prvním pololetí 2020 meziročně snížily o cca 50
000,- Kč, stalo se tak kvůli propadu výnosů z reklamy, ke kterému došlo v dubnu v důsledku
epidemie Covid-19 ve výši 100 000,- Kč.
Mladá Fronta zajišťovala výrobu, tisk i distribuci časopisu po celý rok 2020 v patřičné
kvalitě a termínech. Připraveno do tisku bylo i číslo 11/2020. Dne 9.11.2020 byl však
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.
ČLK byla nucena zajistit tisk a distribuci listopadového čísla časopisu Tempus sama. Díky
tomuto problému byl časopis rozesílám se zpožděním dva týdny.
ČLK za součinnosti ředitele pana Novotného uzavřela s insolvenční správkyní dohodu,
podle které je ČLK oprávněna vydávat časopis sama bez ohledu na smlouvu, kterou měla
uzavřenou s firmou Mladá Fronta a.s. a zároveň obě strany dohody konstatují, že uplatnění
zapodstatových pohledávek ČLK ve výši 662 475,- Kč a jejich úhrada, se budou řídit
příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona. Závazek Mladé Fronty a.s. vůči ČLK vznikl
tím, že Mladá Fronta a.s. několik měsíců neplatila ČLK podíl z prodané inzerce.
Současně byla mezi komorou a insolvenční správkyní uzavřena dohoda o společném
postupu pro zabezpečení vydání časopisu, která obsahuje i ujednání o zapodstatových
pohledávkách. S ohledem na tuto skutečnost a v zájmu plnění povinností vůči svým členům
převzala vydávání časopisu Tempus medicorum komora do své režie.
V současnosti má ČLK smluvně zajištěnu výrobu, tisk i distribuci časopisu Tempus na
prosinec 2020 i na leden 2021, přičemž cena by se neměla zásadním způsobem lišit od ceny,
za jakou vydávání časopisu zajišťovala firma Mladá Fronta a.s.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování - přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Nařízení vlády o platech zaměstnanců ve veřejných službách
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s dohodami s odborovými organizacemi se navrhuje zvýšení platových tarifů
lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby,
pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a lékařů orgánu ochrany veřejného
zdraví o 10 %.
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Představenstvo bere informaci na vědomí.
Regulace úhrad ze strany zdravotních pojišťoven
Dr. Kubek informoval o svých jednáních s ředitelem VZP Ing. Kabátkem o možnosti, aby
VZP neuplatňovala regulace vůči soukromým lékařům.
Dne 11.12.2020 obdržel prezident ČLK dopisy podepsané náměstkem ředitele VZP Ing.
Šmehlíkem s informací, že VZP nebude uplatňovat regulační mechanismy na množství
předepsaných léků, zdravotnických prostředků a na objem vyžádané péče, a to ani v segmentu
praktických lékařů, ani v segmentu ambulantní specializované péče.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19
Dr. Kubek informoval, že dne 24.11.2020 byl příkazem ministra č. 43/2020 zřízen poradní
orgán Ministerstva zdravotnictví, který by měl posuzovat opatření přijatá vládou nebo
ministerstvem a návrhy dalších opatření v boji proti epidemii Covid-19 a že byl jako prezident
ČLK jmenován členem tohoto orgánu. Jednání tohoto poradního orgánu dosud nebylo
svoláno a Dr. Kubek jako jeho člen dosud neobdržel žádné další informace.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Blatným
Dne 29.10.2020 zaslán prezidentem ČLK oficiální dopis s gratulací ke jmenování do
funkce, s nabídkou spolupráce a s výzvou, aby nový ministr předložil vládě návrh na
zpřísnění protiepidemických opatření.
Dne 6.11.2020 opakovaná výzva ke zpřísnění protiepidemických opatření.
Dne 11.11.2020 osobní jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví. K přípravě
Protiepidemického systému (PES) ministr ČLK nepřizval.
Dne 26.11.2020 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví dopis s požadavky ČLK,
tento dopis byl na vědomí zaslán též předsedovi vlády.
Dne 9.12.2020 prezident ČLK zaslal otevřený dopis předsedovi vlády Babišovi, předsedovi
ústředního krizového štábu Hamáčkovi a ministru zdravotnictví s výzvou k okamžitému
přijetí účinných protiepidemických opatření, která zohlední nepříznivou epidemickou situaci a
ochrání zdravotnictví.
Dne 10.12.2020 jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví za přítomnosti hlavní
hygieničky MUDr. Rážové a náměstkyně Ing. Roegnerové. Dr. Kubek zopakoval a vysvětlil
svoji výzvu ke zpřísnění protiepidemických opatření. Vedle očkování proti nemoci Covid-19
byly tématem také další požadavky ČLK, a to bezodkladné vydání novely tzv. kompenzační
vyhlášky tak, aby byla zajištěna ekonomika poskytovatelů zdravotních služeb v čase covidové
krize, a požadavek na vyplacení odměny všem zdravotníkům, tedy bez ohledu na to, zda
pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v ambulancích či dopravní službě, a to za
„boj s podzimní vlnou epidemie“.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Mlynářová se odpojila z jednání představenstva v 13.35 hodin, přítomno je 15 členů
představenstva.
Očkování proti nemoci Covid-19
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ČLK podporuje očkování a již minimálně dva měsíce vyzývá politickou reprezentaci k
zahájení informační kampaně vysvětlující občanům důležitost očkování.
Dr. Kubek informoval o dopise, kterým se 17.11.2020 obrátil na ministra zdravotnictví
Blatného a informoval ho o zásadních výhradách ČLK k předloženému návrhu zákona o
očkování proti Covid-19 a o zásadním nesouhlasu s Národní strategií očkování proti Covid19, která byla přijata v září ještě za ministra Vojtěcha, aniž by byla s lékařskou komorou
projednána.
ČLK trvá na tom, že očkování proti Covid-19 musí být pro všechny obyvatele ČR dostupné
bezplatně, přičemž by stát měl jednoznačně deklarovat, že přebírá zodpovědnost za
odškodnění případných nežádoucích účinků analogicky, jak je tomu v případech povinného
očkování.
ČLK trvá na tom, že spolu s občany, kteří ze zdravotních důvodů patří do rizikové skupiny,
případně bezprostředně po nich, musí mít možnost nechat se bezplatně očkovat všichni
zdravotníci, nejenom z jejich řad vybrané skupiny. Doporučujeme zároveň očkovat též
zaměstnance sociálních služeb a učitele.
Tyto připomínky zopakoval prezident ČLK v dopise, který zaslal 26.11.2020 znovu
ministrovi zdravotnictví a tentokrát na vědomí též předsedovi vlády a o výhradách ČLK
k průběhu přípravy na očkování v ČR informoval dne 18.11.2020 též poslance na zasedání
zdravotního výboru Sněmovny.
Ministerstvo zdravotnictví strategii očkování změnilo tak, že zásadní připomínky ČLK jsou
splněny:
- Očkování bude zdarma pro všechny obyvatele ČR na základě jejich účasti v systému
veřejného zdravotního pojištění
- Očkování bude dobrovolné, ale stát převezme garanci za odškodňování případných
nežádoucích účinků obdobně jak je tomu v případě očkování povinného
- Všichni zdravotníci budou patřit do prioritní skupiny očkovaných osob.
Na společném jednání dne 10.12.2020 ministr Blatný informoval, že koordinátorem, tedy
osobou, která nese zodpovědnost za přípravu a řádnou realizaci očkování proti nemoci Covid19 v ČR je bývalý ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta, který dostal za úkol s Českou
lékařskou komorou spolupracovat.
Česká lékařská komora podporuje očkování proti nemoci Covid-19, které je jedinou
možností, jak epidemii definitivně zvládnout a umožnit normální život a fungování
společnosti.
Představenstvo ČLK vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a Vládu České republiky, aby
zrychlila a zintenzivnila přípravy na očkování proti nemoci Covid-19. Každý den z
prodlení zahájení očkování zvýší počet lidských obětí i ztráty naší ekonomiky.
Hlasování - přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Covid-19 – informace prezidenta ČLK
Podzimní vlna epidemie Covid-19 je v ČR mnohem závažnější, než byla vlna jarní, přesto
platila a platí méně přísná protiepidemická opatření. K podzimní katastrofě, která nás srazila
na pozici nejhůře postižené země světa došlo právě kvůli neschopnosti vlády přijmout včas
účinná protiepidemická opatření, která by nás ochránila.
Nemoc Covid-19 byla dosud prokázána u 580 000 obyvatel. Po chvilkovém poklesu
začátkem prosince počty nemocných znovu rostou a v současnosti je aktivních 65 000
případů.

9

Nemocí Covid-19 se nakazilo již více než 41 500 zdravotníků, z toho 6 800 lékařů a 19 100
zdravotních sester.
Na Covid-19 již zemřelo více než 9 500 osob.
Na Covid-19 dosud zemřelo 30 zdravotníků, z toho 13 lékařů.
Matematické modely z poloviny října předpovídaly totální zahlcení všech nemocnic
pacienty s Covidem a tím i zhroucení zdravotní péče okolo 10. listopadu. Ještě dříve než kvůli
nedostatku lůžek, hrozil kolaps kvůli nedostatku práceschopných zdravotníků.
Protiepidemická opatření prosazená v druhé polovině října tehdejším ministrem prof.
Prymulou dokázala zastavit exponenciální nárůst nový případů, a tak k černému scénáři
naštěstí nedošlo. Druhou vlnu epidemie se nám s vypětím všech sil dařilo zvládat. Díky slušné
kvalitě našeho zdravotnictví, ale především díky obrovskému nasazení lékařů, sester a dalších
zdravotníků, ale i všech dobrovolníků, kterým rovněž patří mé poděkování, se naše covidem z
celého světa nejpostiženější země udržela, alespoň v počtu zemřelých na počet obyvatel
„pouze“ na deváté nejhorší pozici.
Zdravotnictví však již měsíce funguje v nouzové režimu. Stále jsou omezeny plánované
operace. Nedodržuje se zákoník práce a pro zdravotníky neplatí ani karanténa. Pod takovým
tlakem nevydržíme pracovat dlouho. Proto stále vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla tím,
že lidé budou dobrovolně veškerá protiepidemická opatření dodržovat. Čím déle bude krize
trvat, tím závažnější budou dopady na zdravotní stav populace. Covid-19 totiž není jedinou
chorobou, naši péči potřebují také ostatní pacienti, na která nám již volné kapacity a síly
nestačí.
Vláda nevyslyšela opakované výzvy České lékařské komory, aby protiepidemická opatření
přitvrdila a tím zkrátila dobu trvání epidemie. Místo zatažení za záchrannou brzdu vláda
zvolila strategii pozvolného přibrzďování. Tato strategie by sice také mohla vést k cíli, byť za
cenu většího počtu lidských obětí a větších ekonomických ztrát, avšak vyžadovala velkou
dávku trpělivosti nás všech. A tu jsme neměli.
Vláda, která se populisticky rozhoduje podle průzkumů veřejného mínění, a ignoruje
varování odborníků, přistoupila předčasně k prakticky bezbřehému rozvolňování
protiepidemických opatření, která nás před virem chránila. Výsledky je nárůst počtu nových
případů. Znovu roste počet nemocných zdravotníků. Během několika dní se začnou opět
zaplňovat nemocnice pacienty ve vážném stavu a znovu se bude zvyšovat počet zbytečně
zemřelých. Jako by nestačilo, že v měsících říjnu a listopadu se celková úmrtnost v naší zemi
zvýšila o více než 50 %.
Zdravotníci jsou jako armáda, která ještě nestačila dobojovat podzimní bitvu a už nás bez
sebemenšího oddechu populističtí politici svojí neschopností, zbabělostí a alibismem ženou
do bitvy další.
Představenstvo bere na vědomí informace, které budou publikovány v časopise Tempus.

Memorandu Johna Snowa
Dr. Kubek informoval, že se stal jedním ze signatářů Memoranda Johna Snowa, které je
vědeckým konsensem k pandemii Covid-19. Je dílem mezinárodní komunity vědců v oblasti
veřejného zdraví a bylo zveřejněno v časopise The Lancet. Memorandum je pojmenované
podle anglického lékaře Johna Snowa (1813–1858), považovaného za jednoho ze zakladatelů
moderní epidemiologie a průkopníka zavádění anestezie a hygieny.
Cílem memoranda je srozumitelné informování veřejnosti o nemoci Covid-19 založené na
vědeckých poznatcích. Jeho zveřejnění v České republice je reakcí na to, že stále dochází k
bagatelizaci pandemie Covid-19, což je mimo jiné i jednou z příčin vzniku intenzivní druhé
vlny. V první řadě se jedná o názory, které průběh a důsledky onemocnění Covid-19
povrchním způsobem srovnávají se sezónní chřipkou, ignorují nebo zpochybňují počet obětí i
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závažnost následných komplikací, snaží se přenášet většinu zodpovědnosti na rizikové
skupiny a periodicky vyzývají k nebezpečné strategii „promořování“ (přirozené imunizaci)
celé populace, jež by vedla k rozvratu zdravotnictví a nikde na světě nebyla úspěšně
realizována.
Signatáři memoranda nesouhlasí s názorem, že pandemie je nevyhnutelný přírodní jev,
který je jen málo ovlivnitelný. Zkušenosti z úspěšných zemí, jako je Tchaj-wan, Jižní Korea,
Japonsko, Thajsko, Vietnam, Nový Zéland, ukazují, že včasné a důsledné zavádění účinných
protiepidemických opatření chrání nejenom zdraví a životy obyvatel, ale i ekonomiku. Dokud
nebude široce dostupné očkování, je třeba se v boji s pandemií soustřeďovat především na
dodržování hygienických opatření, dostatečné testování, důsledné trasování, dodržování
karanténních opatření a dalších známých prostředků.
Cílem výzvy je seznámit veřejnost s konsenzem zahraničních odborníků, který je v české
debatě o Covid-19 mnohdy ignorován a namísto něj jsou prezentovány nejrůznější svérázné
alternativy, které se již vícekrát ukázaly jako nebezpečné a které nemají oporu v současném
vědeckém poznání. Snaha o „kompromisní“ řešení pandemie namísto jejího efektivního
potlačení má za následek vznik nestabilní situace a otevírá prostor pro opětovné
exponenciální šíření viru. Výsledkem přístupů nezaložených na vědeckých poznatcích jsou
současné velké ztráty na zdraví, životech i majetku, jimž bylo možné se vyhnout. Pokud
budeme i nadále vědecký konsensus ignorovat, tyto ztráty budou dále narůstat. Je nezbytné
efektivně chránit veřejné zdraví a tím i další důležité hodnoty naší společnosti.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů
Členové představenstva se seznámili se zápisem z jednání pracovní skupiny, kterého se
3.12.2020 za ČLK virtuálním způsobem účastnil Dr. Musil.
Pracovní skupina neschválila zařazení výkonu Individuální konzultace s pacientem na
zhodnocení lékového záznamu v lékárně.
Pracovní skupina je poradním orgánem ministra zdravotnictví, který může i bez jejího
souhlasu či vyjádření zařadit do Seznamu zdravotních výkonů jakýkoliv výkon v tzv.
veřejném zájmu.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zákon o eHealth
Dr. Kubek informoval, že v souvislosti s projednáváním zákona o eHealth se připravují
rovněž nepřímé novely několika dalších zákonů. Jedním z nich je zákon č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách. ČLK při této příležitosti znovu uplatnila návrh, aby do § 65 bylo
doplněno ustanovení, zajišťující jednoznačné zákonné zmocnění pověřených členů a
zaměstnanců profesní komory zřízené zákonem k nahlížení do zdravotnické dokumentace bez
souhlasu pacienta, a to v rozsahu potřebném pro činnost podle právních předpisů upravujících
činnost komory.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení
Dr. Kubíček a Dr. Sojka podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
4) Zahraniční činnost
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CPME – plenární zasedání
Plenární zasedání Stálého výboru evropských lékařů (CPME), které se mělo konat
v Berlíně, se uskutečnilo virtuálním způsobem v sobotu 21.11.2020 a za ČLK se ho účastnili
Dr. Stehlíková a Dr. Kubek. Členové představenstva se mohli seznámit se závěry konference.

5) Licence
6) Různé
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vzdělávací rady, která se uskutečnila 2.12.2020
virtuálním způsobem, a kterého se účastnil spolu s Dr. Kubkem.
První polovina vzdělávacích nástavbových oborů byla projednána s tím, že ČLK se podařilo
prosadit, že součástí vzdělávacích programů nebude povinná publikační činnost a že
akreditace nebudou udělovány jinými institucemi než Ministerstvem zdravotnictví.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání je plánováno na sobotu 30.1.2020 a další na sobotu 27.2.2020.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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