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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 9. 10. 2021 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 5 

 

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

MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, 

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

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

Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Doležal 

Přizváni:       Mgr. Valášek, MBA, prof. Ptáček, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 18 členů představenstva. 

Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

   V srpnu 2021 bylo přijato celkem 299 lékařů: 

      z toho bylo      51   lékařů se státní příslušností SR  

       16    lékařů s jinou státní příslušností 

        12    lékařů se slovenskou LF 

      12    lékařů se zahraniční LF 

V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup 

    V září 2021 bylo přijato celkem 197 lékařů: 

     z toho bylo      49    lékařů se státní příslušností SR  

       14    lékařů s jinou státní příslušností 

       19    lékařů se slovenskou LF 

      6      lékařů se zahraniční LF 

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup 

 

V roce 2021 požádalo dosud 147 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti  

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

   Dr. Kubek informoval o průběhu příprav na uvedení Domu lékařů do provozu.  

Zasedání představenstva se poprvé koná v zasedací místnosti Domu lékařů. Členové 

představenstva byli informováni, že v domě již probíhají první vzdělávací akce, proběhla zde 

1. lekce Univerzity medicínského práva i aukce výtvarných děl Naděje v medicíně. 

   Dokončena byla instalace kuchyní a recepcí i nábytku z I. etapy, tedy vybavení 

typizovaných kanceláří ve 3.NP a 4.NP. Probíhá výroba II. etapy nábytku a instalace 

audiovizuální techniky v celém objektu. 

   Pojistná událost ze dne 8.7.2021 – zničení skleněné stříšky nad vchodem sanitkou ZZS hl. 

m. Prahy, nová stříška již byla instalována. 

   Dar OS ČLK Kladno - Představenstvo OS ČLK Kladno v čele s předsedou Dr. Ráczem 

rozhodlo na svém zasedání dne 22.9.2021 o tom, že půjčku, kterou poskytlo v roce 2018 ČLK 

ve výši 250 000,- Kč na zakoupení budovy pro Dům lékařů změní na dar, přičemž finanční 

prostředky jsou i nadále účelově vázány na Dům lékařů. 



 2 

Představenstvo děkuje OS ČLK Kladno. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

   Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 19 členů 

představenstva. 

 

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. 

Představenstvo na svém zasedání 2.9.2021 schválilo 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. 

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

   S postupem schváleným představenstvem byli seznámeni účastníci porady předsedů OS 

ČLK 23.9.2021. 

   Dr. Lindovský informoval o aktuálním stavu příprav prodeje. 

Představenstvo bere informace Dr. Lindovského na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Centrální kanceláře ČLK v Praze 5 – prodej 

   Česká lékárnická komora projevila již před časem zájem o koupi prostor ČLK na adrese 

Lékařská 2, Praha 5, aby se mohla přestěhovat do větších prostor, které pro svoji činnost 

potřebuje. Mgr. Valášek informoval o návštěvě prezidenta a členů představenstva ČLnK, kteří 

si byli 5.10.2021 prostory nezávazně prohlédnout. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2022  

   Představenstvo schválilo 2.9.2021 návrh prezidenta ČLK Dr. Kubka ponechat členské 

příspěvky pro rok 2022 v současné výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování 

výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS ČLK. 

  Prezident ČLK Dr. Kubek prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra ČLK pro rok 

2022, který připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK. Rozpočet je koncipován 

jako vyrovnaný s rezervou 412 800,- Kč. 
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   Rozpočet vychází z předpokladu, že Sjezd schválí návrh představenstva na zachování výše 

členských příspěvků v dosavadní výši a stejných pravidlech odvodu části z jejich výnosu do 

centra ČLK. 

   Na příjmové straně rozpočet počítá s příjmem z prodeje bytu v ulici Jeřabinová. 

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, který 

ČLK na nákup Domu lékařů poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 4 235 000,- Kč za 

rok.  

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení úvěru na rekonstrukci Domu 

lékařů, který ČLK poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 3 973 000,- Kč za rok.  

   Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze 

strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech 

nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji informační 

povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu ve výši 1 200 000,- Kč pro mediální podporu 

aktivit ČLK, která spočívá zejména ve vydávání elektronického magazínu 

www.nasezdravotnictvi.cz , jehož prostřednictvím komora informuje o zdravotnictví širokou 

veřejnost. 

   Rozpočet počítá rovněž s navýšením mzdových nákladů na zaměstnance centrálních 

kanceláří ČLK o 5%.  

   Rozpočet obsahuje 500 000,- Kč na rozsáhlou modernizaci webových stránek ČLK.    

   Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK, a to ve výši 

200 000,- Kč. 

    V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 100 000,- Kč na podporu lékařské fotbalové 

reprezentace a 100 000,- Kč na podporu činnosti společnosti Lékaři bez hranic. 

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu ČLK pro rok 2022. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací portál ČLK 

   Profesor Ptáček předložil představenstvu informace o Vzdělávacím portálu ČLK, do kterého 

se zaregistrovalo již 12 000 lékařů, kterým bylo nahráno 1,17 milionu kreditů. Finanční přínos 

z organizace a garantování celoživotního vzdělávání lékařů je pro ČLK za rok 3 038 000,- Kč. 

Představenstvo doporučuje, aby lékař při vstupu do ČLK byl sekretariátem OS ČLK 

zaregistrován do vzdělávacího portálu ČLK.  

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

Představenstvo bere informace vedoucího oddělení vzdělávání prof. Ptáčka na vědomí a 

vyslovuje mu poděkování za rozvoj celoživotního vzdělávání lékařů. 

 Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Prezident Dr. Kubek požádal členku představenstva MUDr. Dernerovou o vysvětlení tiskové 

zprávy senátorky MUDr. Jitky Chalánkové ze dne 29.9.2021, ve které je uvedeno, že se 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/
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senátorky MUDr. Chalánková a MUDr. Dernerová společně se zástupci institutu Pro Libertate 

- Institutu práva a občanských svobod, obrátily na Mezinárodní trestní soud v Haagu, protože 

v České republice dochází k diskriminaci obyvatel a porušování lidských práv v souvislosti 

s očkováním proti nemoci COVID-19.    

 

   Dr. Dernerová opustila plánovaně z rodinných důvodů jednání představenstva v 11.55 

hodin, přítomno je 18 členů představenstva. 

 

Představenstvo ČLK se od této aktivity členky představenstva MUDr. Dernerové 

distancuje. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   11 

proti :   3 

zdržel se:  4     Návrh byl přijat. 

 

 

Nové webové stránky ČLK 

   Dr. Sojka prezentoval věcný záměr projektu nových webových stránek ČLK, které by měly 

být responzivní, tedy umožňovat uživatelsky přátelský přístup z rozdílných zařízení (PC, 

mobilní telefon….). 

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

Dr. Mrozek, Dr. Sojka a Mgr. Valášek a ukládá jí, aby rozpracovala návrh nového webu 

ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh novely SP 2 – Volební řád ČLK 

   V souladu s doporučením účastníků porady předsedů OS ČLK konané 23.9.2021 připravila 

právní kancelář návrh novely SP 2 – volebního řádu ČLK, který zjednodušuje a doplňuje 

dosavadní systém voleb, přičemž reflektuje situaci vzniklou v rámci XXXV. sjezdu ČLK.  

Podstatou navrhovaných změn je: 

- zavedení automatického konání třetího kola volby v případě, že ve druhém kole není zvolen 

žádný kandidát; touto změnou se eliminuje nadbytečné konání zvláštního hlasování o tom, 

zda má být třetí kolo volby, resp. situace, kdy by pouze pro nedostatečný počet hlasujících 

delegátů bylo třetí kolo volby zablokováno (a volba by se tak musela konat znovu v rámci 

dalšího sjezdu delegátů); tato změna zachovává delegátům, kteří by si třetí kolo volby - tj. 

zvolení žádného z kandidátů - nepřáli, možnost při samotné volbě nehlasovat, a tím zvolení 

zabránit;  

- zavedení zvláštní úpravy pro případ, že se volby od počátku účastní pouze dva kandidáti, 

když v takovém případě logicky odpadá to kolo voleb, v němž dochází k výběru finalistů 

volby z více kandidátů. 

Představenstvo schvaluje návrh novely SP 2 – Volebního řádu ČLK, který bude 

předložen delegátům Sjezdu ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 
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   Kvůli nízké účasti delegátů na volebním sjezdu ČLK, který se konal 19.6.2021 v Praze, kdy 

z celkového počtu 417 oprávněných delegátů se jednání účastnilo pouhých 309 delegátů, 

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.  

   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 

doporučuje 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. 

Předloženou analýzu dopadu na počet delegátů zastupujících jednotlivá OS doplní 

kancelář ČLK o přehled účasti delegátů z jednotlivých OS ČLK na Sjezdu ČLK 

konaném v roce 2018 v Praze a v roce 2019 v Brně. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Úhrady a platy v roce 2022 – jednání s předsedou Vlády ČR 

   Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2022 probíhalo od března 2021 a závěrečné jednání 

se uskutečnilo 18.6.2021. Bylo uzavřeno celkem 13 dohod, s pojišťovnami se nedohodli 

pouze ambulantní specialisté. 

   Zdravotní pojišťovny počítaly s 4 % tempem růstu úhrad. Růst úhrad v segmentu 

ambulantních specialistů, kde k dohodě nedošlo, měl být podle vyjádření ministra Vojtěcha 

stanoven analogicky se segmenty s dohodou. Segment bez dohody by tak neměl mít vyšší růst 

úhrad než segmenty s dohodou.  

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

udělených soukromými lékaři, a to celkem ve čtyřech segmentech.  Pouze v segmentu 

ambulantních specialistů však ČLK-o.s. disponuje tzv. blokační třetinou hlasů, a tak bez 

našeho souhlasu nebylo možno dohodu uzavřít. Nakonec se nám v tomto segmentu podařilo 

udržet jednotu, když se všichni zástupci ambulantních specialistů shodli na společném návrhu, 

a naopak jednomyslně odmítli návrhy zdravotních pojišťoven. 

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

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

všech nositelů výkonů, které prosadila lékařská komora v Seznamu zdravotních 

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

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

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

zdravotní pojišťovny dostatek finančních prostředků na větší zvýšení úhrad. V 

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

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

Část těchto peněz musí jít na zvýšení úhrad a následně příjmů zdravotníků. 

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

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

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

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

   Ministr zdravotnictví Vojtěch samozřejmě může rozhodnout, že nám za práci budou 

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

   Představenstvo na svém zasedání 2.9.2021 jednomyslně schválilo návrh prezidenta ČLK Dr. 

Kubka, aby ČLK nadále požadovala vyšší nárůst úhrad, než jaký odpovídá dohodám 

uzavřeným v dohodovacím řízení, a to pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb.  

   ČLK veřejně vyzvala ke spolupráci všechny organizace zastupující poskytovatele 

zdravotních služeb i lékařské a zdravotnické odbory. 

  Dne 3.9.2021 vystoupil Dr. Kubek na konferenci pořádané LOK-SČL ve Skalském Dvoře. 

Jedním z hlavních témat byly možnosti navyšování platů a mezd zdravotníků i úhrad 

zdravotnickým zařízením. 

  Dne 7.9.2021 oslovil Dr. Kubek dopisem předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o jednání. 

Týž den se sešla tzv. Rada poskytovatelů, ze které ministr Vojtěch odvolal prezidenta ČLK 

hned po svém návratu do funkce, a vydala prohlášení, že „Rada poskytovatelů důrazně vyzývá 

všechny zainteresované, aby nepřipustili navyšování tabulkových platů ve zdravotnických 

zařízeních. Růst mezd ve zdravotnictví byl v posledních letech bezprecedentní. Navýšení 

tabulkových platů by mohlo výrazně destabilizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit 

finanční stabilitu zdravotnických zařízení. Případné disponibilní finanční prostředky 

doporučujeme použít na léčbu pacientů.“ 

   Dne 9.9.2021 obdržela ČLK v rámci vnitřního připomínkového řízení návrh úhradové 

vyhlášky vycházející z dohod, se kterými komora nesouhlasila. ČLK uplatnila pouze jednu, 

avšak zcela zásadní připomínku, a to požadavek, aby segmentech (ambulantní specialisté, 

praktičtí lékaři, ambulantní gynekologie a komplement), ve kterých ČLK-o.s. vyjednává, byl 

plánovaný nárůst úhrad zvýšen ze 4 % na 10 %. 

   1. jednání s předsedou vlády Babišem se za účasti předsedkyně OSZSP Žitníkové, předsedy 

LOK-SČL Dr. Engela, předsedy ASO Dufka a ministra zdravotnictví Mgr. Vojtěcha 

uskutečnilo 21.9.2021. ČLK podpořila požadavky odborů na růst platů zdravotníků a odbory 

recipročně podpořily návrhy komory na zvýšení úhrad, které je podmínkou, aby zdravotnická 

zařízení včetně soukromých lékařů mohla mzdy navyšovat. Předseda vlády byl hrubě 

nespokojen s úrovní ekonomických podkladů dodaných ministerstvem zdravotnictví, jednání 

přerušil a uložil ministrovi zdravotnictví zpracování podrobného přehledu o vývoji 

hospodaření pojišťoven a úhrad v jednotlivých segmentech poskytovatelů. 

   Dne 24.9.2021 obdržel premiér Babiš otevřený dopis podepsaný prezidentem Hospodářské 

komory ČR Ing. Dlouhým, prezidentem České stomatologické komory Šmuclerem, 

předsedou Sdružení praktických lékařů Šonkou, předsedou Sdružení ambulantních specialistů 

Jojkem, předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hülleovou a předsedou 

Sdružení soukromých gynekologů Dvořákem.  V dopise, který je vrcholným projevem 

nekolegiality, signatáři žádají, aby vláda nezvyšovala platy zdravotníků, které jsou údajně již 

příliš vysoké, což přináší problémy. Lépe zaplacení zdravotníci totiž nechtějí tolik sloužit, 

chtěli by mít více volného času, aby si vydělané peníze mohli lépe užít. Signatářům dopisu, 

kteří sami samozřejmě vůbec neslouží, prostě vadí to, za co LOK i komora roky bojují, tedy 
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aby lékaři nebyli existenčně závislí na přesčasech, aby nebyli otroky a aby mohli žít tak, jak 

žijí ostatní lidé. 

   Dne 25.9.2021 obdržel ministr Vojtěch dopis Asociace nemocnic ČR, ve kterém byl 

upozorněn, že dohoda, kterou nemocnice uzavřely v rámci DŘ v červnu 2021 počítala s tím, 

že v roce 2022 neporostou platy. Vzhledem k tomu, že platy porostou a zároveň roste výběr 

pojistného, a díky tomu zůstatky na účtech pojišťoven jsou vyšší, než se na jaře 

předpokládalo, tak nemocnice s návrhem úhradové vyhlášky nesouhlasí a požadují vyšší 

úhrady. 

   2. jednání s předsedou vlády Babišem se uskutečnilo 27.9.2021. Ministr Vojtěch se snažil 

na základě „odhadů Ing. Rognerové“ přesvědčit premiéra o tom, že bez ohledu na to, co 

ministerstvo napsalo v důvodově zprávě k návrhu úhradové vyhlášky, dojde v případě jejího 

schválení k nárůstu úhrad většímu než o deklarovaná 4 %. Jak by to bylo možné, to nikdo 

z účastníků jednání nepochopil a ministr Vojtěch, který své podklady předal pouze předsedovi 

vlády, nebyl schopen čísla vysvětlit. Premiér rozhodl, že se příštího jednání bude účastnit 

náměstek ředitele VZP Ing. Šmehlík. 

   Dne 1.10.2022 se Asociace nemocnic s požadavkem na růst úhrad pro nemocnice obrátila 

na předsedu vlády. 

   3. jednání s předsedou vlády Babišem se uskutečnilo 4.10.2021. Ministr Vojtěch sice 

obhajoval pro nás nepřijatelný návrh na zvýšení platů zdravotníků o pouhých 1 400,- Kč, tedy 

o stejnou částku, jakou dostanou např. státní úředníci, a odmítal revokovat výsledky 

dohodovacího řízení i ministerský návrh úhradové vyhlášky, přesto jsme nakonec dospěli 

s předsedou vlády k dohodě. Největším problémem bylo přesvědčit předsedu vlády o tom, že 

by úhrady měly růstu nejenom pro nemocnice, ale pro všechny poskytovatele zdravotních 

služeb včetně těch, jejichž zástupci zvýšení platů a revokaci závěrů DŘ veřejně odmítali. 

Platy zdravotníků se zvýší o 6 % s tím, že u pracovníků v nižších tarifních třídách půjde 

nejméně o 1 400,- Kč. Úhrady všem poskytovatelům nevzrostou o 4 %, jak plánovalo Mz, ale 

o 7 %.  

   Vzhledem k tomu, že po jednání neměl předseda vlády čas na společnou tiskovou 

konferenci a ministr Vojtěch se zdráhal novinářům obsah dohody potvrdit, požádal Dr. Kubek 

předsedu vlády o rozhovor, ve kterém by závěry jednání potvrdil. Zároveň se ukázalo, že 

informace ministra Vojtěcha o tom, že k dojednanému zvýšení platů stačí navýšení úhrad o 7 

%, nebyly přesné. Premiér tedy v zájmu zachování sociálního smíru souhlasil s tím, že nárůst 

úhrad bude vyšší cca 8-9 %, a to identický pro všechny segmenty. Tyto závěry předseda vlády 

potvrdil v rozhovoru, který s ním pro ČLK udělal Dr. Sojka.  

   Závěry z jednání prezentoval prezident ČLK na webových stránkách a hromadným emailem 

lékařům. Poté, co si představitelé některých lékařských organizací začali přisvojovat zásluhy 

o dohodu, jejímuž uzavření předtím bránili a jednání s předsedou vlády se ani neúčastnili, a 

poté, co zahájili pomlouvačnou kampaň vůči prezidentovi ČLK, nechal 6.10.2021 prezident 

ČLK Dr. Kubek jako důkaz o obsahu dohody komory a odborových organizací s premiérem 

lékařům rozhovor s předsedou vlády, ve kterém Ing. Babiš potvrdil to, na čem se s ČLK a 

odborovými organizacemi dne 4. října dohodl.  

Představenstvo bere informace na vědomí a děkuje prezidentovi ČLK Dr. Kubkovi za 

úspěšné vyjednávání s předsedou Vlády ČR, jehož výsledkem je nejen zvýšení platů 

lékařů a zdravotníků, ale především identické zvýšení úhrad pro všechny segmenty. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  2     Návrh byl přijat 
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Uznávání praxe na covidových jednotkách 

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

s žádostí o vydání závazného pokynu, aby lékařské fakulty uznávaly lékařům práci na 

covidových odděleních za součást předatestační praxe, a aby ministerstvo vydávalo 

rozhodnutí o uznání této praxe v případě individuálních žádostí. 

   ČLK nehodlá připustit, aby byli lékaři ve specializační přípravě poškozováni za svoji 

ochotu a snahu vypomoci, nadto jsou-li v řadě případu na covidová oddělení převedeni 

rozhodnutím zaměstnavatele 

   Rovněž nelze připustit, aby současné epidemická situace negativně dopadala na školence ve 

specializační přípravě a vytvářela se tak další překážka pro získání specializované 

způsobilosti za situace, kdy ČR trpí nedostatkem erudovaných lékařů. 

    Představenstvo 2.9.2021 schválilo stanovisko, aby se lékařům v rámci základního 

vzdělávacího kmene uznávala praxe na covidových pracovištím v plném rozsahu a lékařům 

v rámci specializačního vzdělávání po kmeni v rozsahu minimálně jedné poloviny, přičemž 

by školitel mohl rozhodnou o započtení praxe v rozsahu delším. V obou případech by neměla 

být dotčena povinnost školence absolvovat výkony předepsané vzdělávacím programem. 

    Mz upravilo vzdělávací programy pro specializační obory lékařů tak, že stanovisku ČLK 

vyhovují. Novelou vyhlášky č. 397/2020 Sb. však Mz stanoví, že v základním kmenu bude 

lékařům uznávána také jen polovina praxe. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:        0                                                     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

Rezidenční místa pro rok 2022 

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

poskytne 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. 

   Ministerstvo navrhuje poskytnout dotaci na celé specializační vzdělávání v roce 2022 v 

následujících oborech: anesteziologie a intenzivní medicína, dětská a dorostová psychiatrie, 

geriatrie, chirurgie, patologie, pediatrie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací 

metody, revmatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství. 

   Obory byly stanoveny na základě zkušeností z roku 2021 a mohou být ještě upraveny na 

základě dat ÚZIS.  

Představenstvo souhlasí s návrhem ministerstva zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Výběrová řízení - informace 

   Dr. Aszalayová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnila. 

 

 

4) Zahraniční činnost 
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ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor 

   27. zasedání ZEVA, které se původně mělo konat ve Skoplje (Severní Makedonie), 

proběhlo virtuálním způsobem 26.9.2021. Z pracovních důvodů se ho nemohli účastnit ani 

viceprezident Dr. Mrozek, který většinou ČLK na jednáních zastupuje, ani prezident Dr. 

Kubek. Hlavním tématem byly zkušenosti se zvládáním epidemie Covid-19 v jednotlivých 

zemích. 

 

 

Sjezd SLK 

   Ve dnech 1. a 2. 10. 2021 se v Bratislavě konal XXXVI. Sjezd Slovenské lékařské komory. 

Dr. Kubek, který byl pozván jako host, se musel omluvit z pracovních důvodů – přípravy na 

jednání s předsedou Vlády ČR o úhradách a platech. Na sjezdu byl novým prezidentem 

zvolen MUDr. Pavel Oravec, který pracuje v ČR v nemocnici Karviná a viceprezidenty 

MUDr. Róbert Roland a MUDr. Jaroslav Šimo. Dr. Kubek informoval, že zaslal jménem 

ČLK gratulaci nově zvoleným funkcionářům s očekáváním, že úzké vztahy a spolupráce mezi 

ČLK a SLK budou pokračovat. Hlavním výstupem z jednání sjezdu byla výzva k lékařům, 

aby v případě epidemie Covid-19 respektovali vědecky podložená odborná doporučení a aby 

se nechali očkovat a očkování podporovali. Součástí je také výzva politikům, aby epidemii 

nezneužívali.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Zasedání CPME na podzim 2022 

   Česká republika budu v druhém pololetí 2022 předsedat Radě EU. Bývá zvykem, že pokud 

je to možné, tak se zasedání CPME uskutečňuje v zemi, která aktuálně EU předsedá. V této 

souvislosti oslovil Dr. Kubek vedení CPME s neoficiální nabídkou uspořádat zasedání CPME 

v plánovaném termínu 28.-29.10.2022 v Praze. Vedení CPME by pozvání ze strany ČLK rádo 

akceptovalo. 

Představenstvo ČLK souhlasí s návrhem uspořádat zasedání CPME ve dnech 28.-

29.10.2022 v Praze. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Lékaři vystupující proti očkování proti Covid-19 

   Dr. Kubek oslovil prostřednictvím sekretariátu CPME členské komory a asociace 

s dotazníkem, jehož cílem je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU, tedy zda existující 

lékaři veřejně vystupující proti očkování a jak vůči nim lékařské komory a asociace postupují. 

Dosud jsme získali odpovědi z 11 zemí. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

5) VR ČLK 
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Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady dne 9.9.2021. 

 

Stanovisko Vědecké rady ČLK k lékařům, kteří zpochybňují přínos vakcinace proti 

Covid-19 

   Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří zpochybňují 

přínos očkování proti Covid–19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky, která jsou s 

očkováním údajně spojena. 

Vědecká rada se distancuje od názorů kolegů veřejně zpochybňujících přínos vakcinace proti 

Covid-19, a to bez ověřitelných vědeckých důkazů.  

Vědecká rada apeluje na tyto kolegy, aby nezapomínali na to, že lékaři jsou širokou veřejností 

považováni za odbornou autoritu a tím pádem mají jejich prohlášení na veřejnost silný dopad 

a radikální názory některých z nich bývají laickou veřejností často automaticky považovány 

za vědecky podložené. 

Informace podávané lékaři se mají striktně opírat o ověřitelná data a studie. Lékaři by při 

řešení medicínských problémů měli přispívat prohlášeními, založenými na ověřitelných 

faktech, a tím pomáhat ke snížení polarizace společnosti. 

Vědecká rada ČLK si je vědoma, že je důležité veřejnost pravdivě informovat o nežádoucích 

účincích očkování, tak jako ostatně u každé léčby. V případě onemocnění Covid-19 svědčí 

dosavadní dostupná data díky mortalitě choroby na jedné straně a současně minimálnímu 

výskytu nežádoucích účinků v důsledku očkování na straně druhé jednoznačně ve prospěch 

vakcinace. Vědecká rada ČLK proto důrazně doporučuje očkování proti Covid-19 všem 

občanům jako postup lege artis. 

Od zahájení očkování do 24. 8. 2021, kdy bylo v naší republice očkováno cca 5 400 000 

obyvatel, bylo hlášeno 7 864 podezření na nežádoucí účinky, což činí 0,145 % očkovaných. 

Nejčastěji jsou hlášeny reakce v místě vpichu a celkové příznaky typu horečky, zimnice, 

únavy, bolesti hlavy či celkové slabosti. 

V důsledku onemocnění Covid–19 je u nás dosud (k 7. 9. 2021) registrováno 30 408 úmrtí při 

celkovém počtu 1 681 091 potvrzených případů (1,808 %) 

Představenstvo se ztotožňuje se stanoviskem Vědecké rady ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

   Dr. Mečl opustil jednání v 15.00 hodin, přítomno je 17 členů představenstva. 

 

Stanovisko Vědecké rady ČLK k existenci soudně znaleckého odvětví - Hodnocení míry 

bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví 

   Dne 1.června 2015 bylo zařazeno do oboru Zdravotnictví nové znalecké odvětví „Stanovení 

nemateriální újmy na zdraví“, které bylo 1. ledna 2021 přejmenováno na „Hodnocení míry 

bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“.  

Toto znalecké odvětví vzniklo bez diskuze s Českou lékařskou komorou či širší lékařskou 

veřejností v rozporu se záměrem, že znalecká odvětví mají vycházet z lékařských oborů 

definovaných zákonem 95/2004 Sb., a jako jediné lékařské odvětví nevychází ze 

specializačního či nástavbového oboru postgraduálního vzdělávání lékařů. Toto odvětví proto 

nemá oporu ve vzdělávacích plánech podle zák. č. 95/2004 Sb., nelze v něm získat 

specializovanou způsobilost a ve znalecké činnosti v tomto odvětví tak nelze vykonávat 

znaleckou činnost podle zásad „lege artis“ dle požadavků zák. č. 254/2019 Sb., o znalcích 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, neboť při současném poznání a úrovni vědy 

při aplikaci zásad „evidence based medicine“ žádné takové odvětví v lékařství neexistuje. 
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Vykonávání činnosti v tomto znaleckém oboru je podmíněno používáním Metodiky k náhradě 

nemajetkové újmy na zdraví, která nebyla širší lékařskou veřejností diskutována a vůči které 

mají odborníci četné výhrady.  

Dělení znaleckých oborů a odvětví ve zdravotnictví je natolik robustní, že poskytuje soudům 

širokou možnost zvolit si správného odborníka, který popíše trvalé následky, resp. ztížení 

společenského uplatnění u jednotlivých poškozených i při neexistenci tohoto znaleckého 

odvětví. 

Vědecká rada rovněž konstatuje, že v našem právní řádu máme jiné hodnocení újmy na zdraví 

v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde zákoník práce zmocnil vládu k vydání 

nařízení, které stanoví bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění a jiné u 

úplně stejného poškození zdraví nejde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 

Vědecká rada vítá, že Ministerstvo spravedlnosti o podoboru „Hodnocení míry bolesti a 

funkčních schopností při újmách na zdraví“ otevírá diskusi, a doporučuje jeho zrušení.   

Představenstvo v souladu s doporučením Vědecké rady požaduje zrušení podoboru 

Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

   Dr. Monhart opustil jednání v 15.15 hodin, přítomno je 16 členů představenstva. 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady dne 7.10.2021. 

 

Vědecká rada ČLK požaduje povinné očkování proti viru nemoci Covid-19 pro 

zdravotníky a pracovníky sociálních služeb 

Vědecká rada ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že 

jediným účinným opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu VR 

ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních 

službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.   

 

Představenstvo ČLK v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK prohlašuje, že na 

základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření 

infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby 

přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou 

v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.   

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   14 

proti :   0 

zdržel :  2     Návrh byl přijat. 

 

   Dr. Lindovský opustil jednání v 15.30 hodin, přítomno je 15 členů představenstva. 

 

Nepřiměřené požadavky rodičů při hospitalizaci jejich dětí 

   V poslední době se bohužel čím dál častěji setkáváme s fenoménem, kdy se rodiče 

mnohdy agresivním způsobem domáhají svých práv zejména na nepřetržitou přítomnost 

s nezletilým pacientem. Tito rodiče nachází oporu ve spolcích, které rodiče nabádají formou 

připravených vzorových textů k podávání trestních oznámení, volání Policie ČR či nahrávání 

veškerých rozmluv s lékaři.  
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Podle ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má nezletilý 

pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Toto ustanovení však také říká, 

že toto právo platí, pokud je v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem a 

nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.  

Doporučujeme zdravotnickým zařízením, aby seznamovali rodiče, pokud možno již před 

započetím hospitalizace, s případnými omezeními, která vyplývají z jejich vnitřních řádů. 

Rodiče tak budou moci předem zvážit, zda jsou tato omezení pro ně tak zásadní, že vyhledají 

jiné zdravotnické zařízení. 

Současně doporučujeme rodičům dětí, které plánují hospitalizaci, aby se o případná omezení 

při hospitalizaci jejich dětí aktivně zajímali, a tak předešli konfliktním situacím se 

zdravotnickým personálem.   

Upozorňujeme, že největší devízou pro pacienta je v klidu pracující zdravotnický personál, 

který se může plně soustředit na péči o dítě. Personál, jehož pozornost je odváděna vypjatou 

situací, vyčerpávající komunikací s rodičem, kdy musí strpět pořizování nahrávek, verbální 

agresi nebo výhrůžky podání trestního oznámení není schopen odvést náležitou péči. 

Současně upozorňujeme, že tyto vyhrocené situace jsou jednou z příčin odchodu 

kvalifikovaného personálu z naších nemocnic a tím i dalšího zhoršování již tak neutěšené 

personální situace v našem zdravotnictví.  

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 16:00 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 20.11.2021 od 9:00 v Domě lékařů, 

Drahobejlova 27, Praha 9. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


