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Program jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 27. 2. 2021 od 9:00 distančním způsobem 

 

 

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

MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, 

MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. 

Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, 

MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr. Sedláček. 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA, prof. Ptáček, Ing. Šašek, Bc. Brožková, JUDr. Kunertová,  

                       MUDr. Sojka. 

 

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

Přítomno členů 16 představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

  V lednu 2021 bylo přijato celkem 67 lékařů: 

     z toho bylo     14   lékařů se státní příslušností SR  

     18   lékařů s jinou státní příslušností 

       3   lékaři se slovenskou LF 

    14   lékařů se zahraniční LF 

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

V roce 2021 požádalo dosud 20 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.  

Představenstvo bere informaci na vědomí.   

 

 

Informace o stavu financí ČLK 

   Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za 

ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a 

výdajích v únoru 2021. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat 

   

 

 

Fungování ČLK po dobu epidemie 

   Dr. Kubek informoval, že provoz centrálních kanceláří je zajištěn s využíváním home office 

tak, aby se zaměstnanci na základě rozpisu směn v práci v jednotlivých dnech střídali 

s omezením vzájemných kontaktů na minimum a za striktního dodržování protiepidemických 
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opatření. Za organizaci práce a dodržování opatření zodpovídá ředitel kanceláře ČLK Mgr. 

Valášek.  

   Právní kancelář ČLK informovala předsedy OS ČLK o Usnesení Vlády ČR z 15.2.2021 o 

přijetí krizového opatření č. 127, které v článku VI stanoví podmínky pro konání voleb 

orgánu právnické osoby a současně stanoví i podmínky pro zasedání orgánu právnické osoby. 

Konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby se omezuje tak, že 

v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, tak: 

a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou 

masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační 

účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, 

b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů 

domácnosti, 

c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení 

o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny, 

d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění 

zákonem uložených povinností včetně volby orgánu; 

   Právní kancelář ČLK ve shodě s bodem d) druhá věta konstatuje, že okresní a obvodní 

sdružení ČLK mají zákonem č. 220/1991 Sb., uloženu povinnost konat nejméně jednou ročně 

okresní shromáždění, přičemž činnost jednotlivých orgánů OS ČLK je výkonem veřejné 

správy, a to s odkazem na zákon č. 220/1991 Sb. ČLK je zřízena zákonem a její orgány 

včetně orgánů okresních sdružení rozhodují podle zákona o právech a povinnostech občanů v 

zákonem stanoveném rozsahu. 

   Právní kancelář ČLK konstatuje, že na základě výše uvedeného usnesení Vlády ČR je 

možné svolávat okresní shromáždění lékařů v souladu se zák. č. 220/1991 Sb. a stavovskými 

předpisy za současného respektování výše uvedených protiepidemických opatření. Zejména 

se to týká volebních okresních shromáždění, které zajistí řádné a legitimní fungování orgánů 

obvodních a okresních sdružení ČLK. Současně nelze opomenout skutečnost, že v některých 

případech již uplynul mandát delegátům sjezdu, a je tedy třeba uspořádat volební shromáždění 

jako nezbytný předpoklad pro konání sjezdu delegátů ČLK. 

   Doporučení právní kanceláře ČLK nemění nic na nutnosti reflektovat současnou vážnou 

epidemickou situaci s důrazem na dodržení výše uvedených podmínek pro konání okresních a 

obvodních shromáždění. 

   Vzhledem k aktuální epidemické situaci, kterou podle názoru představenstva ČLK 

usnesení vlády z 15.2.2021 nereflektuje, nepovažuje představenstvo shromažďování 

většího počtu lékařů za vhodné a konání okresních shromáždění ČLK nedoporučuje.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací portál ČLK - aktuální informace 

  Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáček seznámil členy představenstva s podrobným 

přehledem o aktuálním stavu, funkčnosti a využívání Vzdělávacího portálu ČLK  

www.vzdelavanilekaru.cz   K 31. 1. 2021 se do portálu zaregistrovalo 7 536 lékařů a 319 

poskytovatelů vzdělávacích akcí. Za toto období bylo lékařům připsáno 400 910 kreditů. 

Průměrná návštěvnost v jednom měsíci je 15 454 návštěv, to znamená, že každý týden portál 

zaznamená více než 2 000 unikátních návštěv. OS ČLK do tohoto data vyřídila 24 710 žádostí 

lékařů a zůstává 1 775 žádostí nevyřízených. Oddělení vzdělávání ČLK za toto období udělilo 

http://www.vzdelavanilekaru.cz/
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akreditaci 761 vzdělávacích akcí, což znamená za dané období v průměru téměř 20 

vzdělávacích akcí každý pracovní den.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

Představenstvo schválilo úpravu programu, která spočívá ve zrušení povinnosti pro 

lékaře udávat kontaktní adresu při registraci do systému a to za cenu 7 000,- Kč. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                   11 

Proti:                  0 

Zdržel se :          5                                     Návrh byl přijat 

 

 

Vzdělávání lékařů o nemoci Covid-19 

   ČLK se aktivně angažuje ve vzdělávání lékařů v problematice onemocnění Covid-19. 

Komora jako první poskytla lékařům volně dostupné systematické informace o onemocnění 

Covid-19, které jsou průběžně aktualizovány.  

   Na portálu www.vzdelavanilekaru.cz  jsou dostupné 3 odkazy webcasty:  

1) o Covid-19 onemocnění,  

2) o problematice očkování,  

3) záznam z webináře Evidence based terapie Covid-19.  

   Poslední ze jmenovaných je v historii ČLK neúspěšnější vzdělávací akcí, na kterou se přímo 

zaregistrovalo 3,5 tis lékařů, sledovanost byla ovšem ještě vyšší.  

   V současné době se dotáčejí další informace o očkování. Dále se připravuje pravidelný 

seminář "Aktuality o onemocnění Covid-19", kdy jednou měsíčně budou čeští přední 

odborníci odpovídat na dotazy, které předtím zašlou lékaři na speciální e-mail: 

covid@clkcr.cz   Tento pravidelný seminář je zatím plánován od března do června.  

   ČLK navázala spolupráci s českou pobočkou WHO, připravují se překlady dalších materiálů 

a videí, které budou odborně garantována WHO. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.   

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 717 dárců, a to celkovou částkou 2 337 963,- 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.   

    Na Dům lékařů přispělo darem rovněž 23 OS ČLK, a to v celkové výši 882 300,- Kč. 

    Na Dům lékařů přispělo darem také 6 MO LOK-SČL, a to v celkové výši 366 000,- Kč. 

Představenstvo dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

http://www.vzdelavanilekaru.cz/
mailto:covid@clkcr.cz
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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. Celkem bylo firmě Termitan s.r.o. uhrazeno 65 034 393,- Kč. Zbývá uhradit 

1 667 548,- Kč, což je částka odpovídající zádržnému ve výši 2,5 % celkové ceny díla. Na 

základě výzvy daňového poradce ČLK byla i na tuto částku vystavena faktura, splatnost 

faktury stanovena na 31.3.2021. Dále bude zádržné z rozhodnutí a na náklady Termitan s.r.o. 

nahrazeno bankovní zárukou, což je v souladu se Smlouvou o dílo. Fakturu bude třeba 

proplatit v průběhu března 2021 v koordinaci s doložením bankovní záruky společností 

Termitan s.r.o., čekáme na doložení bankovní záruky. 

 

   Byla ukončena instalace největší části audiovizuální techniky společností NTT Czech 

Republic s.r.o. v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Dne 10.2.2021 proběhlo v pořádku 

předání provedené realizace, které zakládá právo na fakturaci částky ve výši 3 441 303,- Kč, 

očekáváme vystavení faktury.  Budou zbývat dvě menší části dodávky – zvlášť budou 

montovány ovládací počítače k promítání, ovládání zatemňovacích rolet, aj., kde bude potřeba 

součinnost s dodavatelem nábytku, toto zařízení je již v domě uskladněno, nakonec „oživení“ 

techniky a zaškolení uživatelů, které proběhne po nastěhování. 

   Dne 22.2.2021 proběhla instalace rozšíření kamerového systému, probíhají související 

dokončovací práce.  

   Dr. Kubek informoval, že pojišťovna Kooperativa vyplatila ČLK na základě pojistné 

smlouvy za ušpinění fasády (vandalismus) po odečtení spoluúčasti ve výši 1 000,- Kč částku 

7 804,- Kč 

   Dne 24.2.2021 proběhla montáž označení Domu lékařů nápisem, logem a označením ČLK 

dle naší objednávky.  

   Představenstvo bere na vědomí aktuální stav příprav na uvedení Domu lékařů do 

provozu.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

   Představenstvo pověřuje pracovní skupinu ve složení: Dr. Kubíček, Dr. Voleman a Dr. 

Musil, aby do příštího představenstva doporučila ke schválení nabídku na zařízení 

archivu v suterénu Domu lékařů v souladu s požadavky administrativních pracovníků 

ČLK z nabídek, které připraví JUDr. Kunertová, která osloví několik firem, které 

zajistí dodávku a montáž k archivaci ČLK. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Covid-19 – informace prezidenta ČLK   
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   Nemoc Covid-19 byla dosud prokázána u 1 213 000 obyvatel, v současnosti je aktivních 

138 000 případů, což je nevyšší počet za celé trvání epidemie. Celkový počet osob, které 

infekci prodělaly se odhaduje na 2,5-3 miliony. 

   Nemocí Covid-19 se nakazilo již 68 000 zdravotníků, z toho 11 000 lékařů a 30 500 

zdravotních sester. Na Covid-19 dosud zemřelo 58 zdravotníků, z toho 24 lékařů. 

V současnosti je nemocných 3 000 zdravotníků, z toho 300 lékařů. Počty nakažených 

zdravotníků v posledních dvou týdnech bohužel znovu rostou. 

   Na Covid-19 již zemřelo podle oficiální statistiky 20 000 osob, přičemž skutečný počet 

obětí této epidemie je ještě o několik tisíc vyšší. 

 

    Dne 2.2.2021 se konalo jednání ministra zdravotnictví Blatného s prezidenty ČLK, ČSK a 

ČLnK, které bylo v podstatě společenským setkáním, neboť nemělo ani program, ani z něj 

nebyl učiněn žádný závěr. 

  Dne 3.2.2021 se Dr. Kubek účastnil zasedání zdravotního výboru PS, které bylo věnováno 

aktuální epidemické situaci.  

   Vzhledem k tomu, že prezident ČSK rozšiřuje část údajného zápisu z jednání tzv. Rady 

poskytovatelů Mz, které se mělo za předsednictví předsedy Gynekologické společnosti ČLS-

JEP Dr. Dvořáka konat v únoru 2021, aniž by prezident ČLK byl o tom informován obrátil se 

dne 16.2.2021 se Dr. Kubek na ministra zdravotnictví s žádostí o vysvětlení, zda je jako 

prezident ČLK členem tzv. Rady poskytovatelů či nikoliv. Bývalý ministr Vojtěch členství 

zástupce ČLK v tomto poradním orgánu opakovaně odmítal, zatím co dnes již rovněž bývalý 

ministr prof. Prymula požádal prezidenta ČLK, aby se stal členem jeho poradního orgánu a 

aby nominoval zástupce komory do Rady poskytovatelů. Ministr Blatný dosud na dopis 

neodpověděl.  

   Dne 17.2.2021 se Dr. Kubek účastnil zasedání zdravotního výboru PS, na kterém ředitel 

ÚZIS prof. Dušek spolu s ministrem zdravotnictvím doc. Blatným referovali o nepříznivém 

vývoji epidemické situace v ČR.  

   Dr. Kubek je aktivním členem Iniciativy Sníh, jejímž neformální vedoucím je profesor Hel. 

Několik vědců sdružených v této iniciativě opakovaně jedná s předsedou vlády Ing. Babišem 

a snaží se usměrňovat jeho postoje k boji s epidemií.  

   Prezident ČLK veřejně podpořil primáře MUDr. Adamce z Chebu a MUDr. Straku ze 

Sokolova, kteří otevřeně informovali o kritické situaci v tamních nemocnicích, a veřejně 

kritizoval skutečnost, že Mz ČR odmítlo nabídku, že německé nemocnice převezmou část 

pacientů s covidem-19 nejzatíženějších nemocnic, aby pacienti nemuseli být složitě 

transportováni za vysokou cenu na velkou vzdálenost vrtulníky a sanitními vozy po celé ČR. 

   Dr. Kubek je jedním ze 41 signatářů výzvy „Čtyřicet dní pro zdraví lidí i ekonomiky“, ze 

dne 23.2.2021, jejímž cílem je přimět politiky k tomu, aby společně přijali skutečně účinná 

protiepidemická opatření a zabránili zahlcení nemocnic pacienty s covidem. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19 

   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. Dr. Kubek byl jako prezident ČLK jmenován 

členem tohoto orgánu.  
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   První jednání Rady pro covid se uskutečnilo 7.1.2021.  

Dr. Kubek zde prezentoval připomínky k vládnímu návrhu Strategie očkování, která je málo 

ambiciózní, když počítá během prvního čtvrtletí 2021 s naočkováním pouze necelého jednoho 

milionu obyvatel, přičemž navíc do značné míry v této fázi spoléhá na vakcínu firmy 

AstraZeneca, která v té době nebyla dosud Evropskou lékovou agenturou schválena.  

   Základním požadavkem ČLK je prioritní očkování všech zdravotníků, kteří přichází do 

kontaktu s pacienty, případně s potenciálně infekčním materiálem.  

   Další připomínky prezidenta ČLK směřovaly k nezvládání epidemie, tedy k nedostatečnému 

testování, nevyužívání potenciálu antigenních testů a nedostatečné motivaci občanů 

spolupracovat při potlačování epidemie. Protiepidemická opatření platná na podzim byla za 

nesrovnatelně vážnější situace paradoxně mírnější než na jaře, kdy k rozvoji epidemie v ČR 

ani nedošlo. Většina lidí se nakazí na pracovišti, ale průmysl není na rozdíl od živnostníků a 

služeb prakticky omezen, a stát spoléhá na to, že zdravotnictví důsledky nezvládnuté 

epidemie nějak zvládne.  

   Druhé jednání Rady pro covid se uskutečnilo 2.2.2021. 

Dr. Kubek vznesl požadavek, aby vedle „pacientů hospitalizovaných s covidem“ a „pacientů 

hospitalizovaných s covidem ve vážném stavu“ byla vytvořena ještě kategorie „pacienti 

hospitalizovaní kvůli covidu nyní již neinfekční“. Vzhledem k tomu, že po 20 dnech jsou 

pacienti prohlašováni za neinfekční a jsou vyřazováni ze současných statistik, zdá se být 

situace v nemocnicích méně kritická. Je to patrně součást taktiky ministerstva lakovat situaci 

na růžovo. Ve skutečnost leží v nemocnicích další tisíce pacientů kvůli covidu, řada z nich 

přitom vyžaduje různou podporu vitálních funkcí. 

    Prezident ČLK dále zdůraznil nutnost zavést povinné opakované testování v pracovních 

kolektivech a žáků ve školách. Upozornil na nízkou míru compliance řady lidí 

k protiepidemickým opatřením a podpořil myšlenku finančních kompenzací nad rámec 

nemocenských dávek vypláceným lidem v izolaci či v karanténě. 

    Dr. Kubek upozornil, že se epidemická situace přestala zlepšovat a ustanovila se určitá 

rovnováha, která však není přijatelná, neboť stále na covid-19 umírá přibližně 1 000 lidí 

týdně. Očkování probíhá pomalu a navíc hrozí rozšíření nakažlivější britské mutace viru, 

která znovu zvýšení tzv. reprodukční číslo. Protiepidemická opatření je tedy třeba zpřísnit.   

   Třetí jednání Rady pro covid se uskutečnilo 23.2.2021, a to po několika odkladech 

způsobených politickými tahanicemi o legitimitu či nelegitimitu nouzového stavu. 

   Dr. Kubek vyjádřil nesouhlas s výrokem náměstka ministra prof. Černého, že za 

epidemickou katastrofu v ČR nikdo nemůže, a apeloval na ministra Blatného, aby boj 

s epidemií nevzdával. Zároveň vyjádřil zásadní nesouhlas s tím, abychom rezignovali na 

snahu o maximální eliminaci viru a přijali strategie postupného proměřování. ČR je covidem-

19 nejpostiženější zemí v Evropě. V současné situaci není jiná možnost, než vyhlásit na 2-3 

týdny skutečně tvrdý „lock down“ s omezením veškerých ekonomických aktivit s výjimkou 

kritické infrastruktury. Dr. Kubek žádal, aby tento návrh byl uveden v zápisu a aby se k němu 

každý z účastníků porady veřejně vyjádřil. Toto se nestalo.  

   Ministr Blatný upozornil, že jak tzv. lock down, tak omezení pohybu osob vyžadují nouzový 

stav, jehož prodloužení nedokázala menšinová vláda po ztrátě podpory ze strany komunistů 

prosadit. Pokud nebude schválen alespoň tzv. pandemický zákon, nebude možné vyplácet ani 

finanční kompenzace podnikatelům, ani mimořádnou podporu pro osoby v izolaci či 

v karanténě. 

   Dr. Kubek vyzval profesorku Adámkovou, aby z titulu funkce předsedkyně zdravotního 

výboru Sněmovny a s autoritou profesorky medicíny pracující v IKEM, navrhla Sněmovně 

vyhlášení nového nouzového stavu, a slíbil jí podporu ze strany ČLK 

Představenstvo bere informace na vědomí a plně podporuje dosavadní postup 

prezidenta ČLK.  
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Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  15 

Proti:                  0 

Zdržel se:           1                                   Návrh byl přijat. 

 

 

Očkování zdravotníků proti nemoci Covid-19 

   Dne 14.1.2021 prezident ČLK vyzval předsedy OS ČLK, aby se zapojili do očkování a 

poděkoval těm, kteří tak již učinili. Systém kolegiální výpomoci v řadě regionů díky aktivitě 

OS ČLK i dalších lékařských sdružení v té době již fungoval.  

   Centrálního rezervační (CRS) systému pro zdravotníky byl po odkladech kvůli nutnosti jeho 

propojení s Národním registrem zdravotnických pracovníků otevřen až 26.1.2021, ale ukázalo 

se, že řada lékařů se registrovat přesto nemůže. Příčinou jsou chyby a neúplné informace 

v Národním registru zdravotnických pracovníků (NRZP). ČLK vede Registr lékařů a již 

v minulosti marně jednala s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o jeho 

propojení s NRZP.  

   Prioritou je zajistit v době co možná nejkratší úplné proočkování dvěma dávkami vakcíny 

pro všechny členy České lékařské komory, kteří mají o očkování zájem. Pro ty lékaře, kterým 

se nepodařilo do CRS přihlásit vytvořila ČLK jednoduchou aplikaci umožňující individuální 

přihlášení.  

   Dne 28.1.2021 ČLK ve spolupráci s firmou ISSA CZECH s.r.o. rozeslala lékařům 

prostřednictvím e-mailu formuláře, které mohli zájemci o očkování vyplnit.  

  O problému jednal prezident ČLK 29.1.2021 s ministrem Blatným, který přislíbil součinnost 

při jeho řešení. 

   Během 14 dnů se přihlásilo 967 lékařů. Následně byl seznam předán ministerstvu 

prostřednictvím Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT). 

   Další odklad očkování lékařů způsobilo ministerstvo svým požadavkem, aby zájemci o 

očkování doplnili ještě očkovací centrum, kde se chtějí nechat očkovat. Komora tedy 

opětovně e-mailem oslovila zájemce, kteří jsou zapsáni v seznamu ČLK, aby si vybrali 

vhodné očkovací místo ze seznamu očkovacích míst, který komora obdržela. 

   Seznam ČLK – očkování byl dne 26.2.2021 opětovně předán ministerstvu prostřednictvím 

NAKIT, s jejímž ředitelem Ing. Dzurilou opakovaně jednali Mgr. Valášek i Dr. Kubek, který 

upozornil ministra Blatného, že stále zůstává podstatná část zdravotníků, kteří mají o 

očkování zájem, ale toto jim dosud nebylo umožněno. 

Představenstvo bere informace na vědomí a zdůrazňuje že ČLK podporuje očkování a 

je i nadále připravena spolupracovat na zajištění proočkovanosti obyvatel ČR. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Odměny pro všechny zdravotníky za boj s podzimní vlnou epidemie Covid-19 

   Požadavek na vyplacení mimořádné odměny za „boj s podzimní vlnou epidemie“ všem 

zdravotníkům, tedy bez ohledu na to, zda pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo 

v ambulancích či dopravní službě, předložil Dr. Kubek ministrovi Blatnému 10.12.2020. 

Vzhledem k tomu, že pan ministr neměl mandát o odměnách pro zdravotníky sám 

rozhodnout, uskutečnilo se 18.12.2020 jednání s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti 

pana ministra i ředitele VZP Ing. Kabátka. I když jak pan premiér, tak ministr Blatný 

vyjadřovali dobrou vůli, o konkrétní výši odměny, ani o způsobu jejího vyplácení jsme se 
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zatím nedohodli. Prezident ČLK požadoval vyplacení mimořádné odměny ve výši 50 000,- 

Kč čistého pro každého zdravotníka bez ohledu na jeho kvalifikaci a pracovní zařazení, a to 

za mimořádné pracovní nasazení a podstupované riziko při zvládání podzimní vlny epidemie.  

   Dne 18.1.2021 se prezident ČLK obrátil otevřeným dopisem na předsedy parlamentních 

politických stran s žádostí o pomoc a podporu při prosazování požadavku, aby všichni 

zdravotníci obdrželi za boj s podzimní vlnou epidemie covid-19 mimořádnou odměnu ve výši 

50 000,- Kč. O této aktivitě informoval předsedu vlády Ing. Babiše, který si na slibované 

pokračování jednání s prezidentem ČLK nenašel čas. 

   K požadavku na mimořádné odměny pro všechny zdravotníky se připojily odborové 

organizace LOK-SČL i OSZSP. Odbory však požadují částku vyšší, tedy 75 000,- Kč hrubého 

pro všechny zdravotníky. 

   Během února byl schválen vládní návrh novely státního rozpočtu na rok 2021, který počítá s 

částkou cca 12 mld. Kč na odměny pro zdravotníky v lůžkových zdravotnických zařízeních.  

   Poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb by měli peníze na vyplacení odměn pro 

zdravotníky obdržet cestou novely tzv. kompenzační vyhlášky, a to v objemu 105 000,- Kč na 

mzdové náklady pro každého zdravotníka pracujícího v úvazku 1,0. 

 

 

Novela tzv. kompenzační úhradové vyhlášky 

   Epidemická krize způsobuje poskytovatelům zdravotních služeb nemalé ztráty ekonomické. 

Takzvaná kompenzační vyhláška byla vydána za ministra Vojtěcha s předpokladem, že na 

podzim již žádná další vlna epidemie nepřijde a poskytovatelé zdravotních služeb tak budou 

moci dohánět ekonomické ztráty z prvního pololetí, kdy nemohli pracovat. Tento předpoklad 

se bohužel nenaplnil. Zdravotní péče je poskytována ve ztížených podmínkách a s vyššími 

náklady. Nemocnice dostávaly do konce roku 2020 za péči o pacienty s Covid-19 vyšší 

úhrady, avšak ambulantní sektor nedostával nic 

   Požadavek na vydání novely tzv. kompenzační úhradové vyhlášky zaslal prezident ČLK 

ministrovi zdravotnictví již 26.11.2020. Dopis s požadavky ČLK byl na vědomí zaslán též 

předsedovi vlády.  

   Dne 10.12.2020 jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví za přítomnosti 

náměstkyně Ing. Roegnerové.  

  Dne 18.12.2020 jednání prezidenta ČLK s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti 

ministra zdravotnictví a ředitele VZP. 

   S novelou vyhlášky ministerstvo zdravotnictví počítá, ale není ochotno ji vydat dříve, než 

budou zdravotní pojišťovny mít přehled o množství zdravotní péče provedené a vykázané za 

rok 2020. Ministerstvo se zkrátka obává, aby se „pojišťovny nepředaly“. 

    S účinností od 1.1.2021 přestaly pojišťovny nemocnicím vyplácet bonifikace za pacienty 

s Covidem na standardních lůžkách a vyplácení bonifikací za covidové pacienty na JIP bylo 

omezeno na maximálně 20 dní s tím, že zároveň je diferencováno podle typu požadované 

intenzivní péče. V důsledku tohoto opatření začaly některé nemocnice krátit odměny 

pracovníkům z covidových jednotek. 

    Na jednání 29.1.2021 informoval ministr Blatný prezidenta ČLK o tom, že na základě 

zadání ministerstva zpracovávají všechny zdravotní pojišťovny analýzu, jak se epidemie 

covid-19 projevila v množství a spektru výkonů vykazovaných jednotlivými typy 

poskytovatelů zdravotních služeb a jak by vypadaly úhrady od pojišťoven v případě, že by se 

tzv. kompenzační vyhláška nenovelizovala.  

   Dr. Kubek opakovaně jednal s ředitelem VZP Ing. Kabátkem, který potvrdil, že pojišťovna 

potřebné podklady ministerstvu předala, ale na samotný text novely tzv. kompenzační 

vyhlášky nemají pojišťovny přímý vliv.  
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Úhradové dodatky ke smlouvám  

   Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou zdravotní 

pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravotní služby 

poskytnuté svým klientům podle jejího znění.  

   Návrhy úhradových dodatků, které ČLK dostává k dispozici, průběžně analyzuje právní 

kancelář ČLK a výsledky jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách komory. Dosud 

byly takto zveřejněny analýzy dodatků od pojišťoven 111, 205, 207 a 211. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022 

     Dohodovací řízení bylo zahájeno 10.2.2021 a na úvodním zasedání, které se konalo 

distančním způsobem, ČLK-o.s. zastupoval Mgr. Buriánek. Koordinátorem dohodovacího 

řízení je v tomto roce Sdružení soukromých gynekologů ČR. 

    Ministr zdravotnictví Doc. Blatný ve svém úvodním vystoupení upozornil, že vzhledem k 

aktuální mimořádné situaci nelze pro rok 2022 očekávat zásadní navýšení úhrad hrazené 

zdravotní péče ani navýšení platových prostředků zdravotníků.   

   Žádné návrhy na změnu Jednacího řádu dohodovacího řízení nebyly v tomto roce 

předloženy. 

   Byla zvolena mandátová ve stejném složení jako před rokem a to:  Mgr. Jakub Uher – 

předseda, RNDr. Luděk Šídlo, Mgr. Aleš Buriánek, JUDr. Jana Popovičová, Mgr. Martin 

Balada, JUDr. Václav Janalík. 

   Schválen harmonogram jednání: 

Zahájení dohodovacího řízení 10.2.2021 

Předání dat analytické komisi jednotlivými zdravotními pojišťovnami 12.3. 2021 

Předání dat zpracovaných analytickou komisí skupinám poskytovatelů 22.3.2021 

Jednání analytické komise 24.3. 2021 

Aktualizace podílů pro hlasování v jednotlivých skupinách 15. 3. 2021 

Přípravná fáze – jednání zástupců zdravotních pojišťoven se zástupci sdružení 

poskytovatelů v rámci jednotlivých skupin poskytovatelů o předložených návrzích, včetně 

vypracování protokolu o dohodě či nedohodě    

Místo jednání: VZP ČR, zasedací místnost K0116                         31.3. – 1.4. 2021 

Vypracování a rozeslání protokolů z přípravné fáze                                  1. 6. 2021 

Oponentní (schvalovací) fáze                                19. - 20. 5. 2021 

Závěrečná fáze – závěrečné společné jednání dohodovacího řízení         18. 6. 2021 

Předání výsledků dohodovacího řízení MZ ČR - vypracování, ověření a předání zápisu a 

závěrečného protokolu                                                30. 6. 2021. 

Průběžné informace z dohodovacího řízení by měly být k dispozici na webových stránkách 

VZP www.vzp.cz/dr-2022 

 

 

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím 

   Dr. Kubek informoval, že se jménem ČLK připojil ke společnému návrhu profesních 

komor, které nesouhlasí s navrhovanou novelou zákona č. 106/1999 Sb., jež nerozlišuje mezi 

samosprávou a veřejnou správou, neboť návrh novely ukládá neopodstatněnou povinnost 

sdělovat žadatelům i informace, které spadají ryze do samosprávné činnosti komor. Společný 

postup iniciovala Hospodářská komora ČR. Výsledkem je společný dopis všech třinácti 

zástupců komor adresovaný ministru vnitra Janu Hamáčkovi a předsedkyni legislativní rady 

vlády Mgr. Marii Benešové. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

http://www.vzp.cz/dr-2022
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Příspěvek pro osoby v izolaci nebo v karanténě  

   V souvislosti s mimořádným příspěvkem ve výši max. 370,- Kč/den při nařízené karanténě 

respektive izolaci v souvislosti s onemocněním Covid-19 uspořádala ČSSZ 26.2.2021 online 

jednání o způsobu, jak budou ošetřující lékaři postupovat.  Za ČLK se jednání účastnil Mgr. 

Valášek, který o jeho průběhu referoval. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Práce na covidových odděleních jako součást předatestační praxe 

   Na základě podnětů členů ČLK se Dr. Kubek obrátil na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr. 

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

práci na covidových odděleních za součást praxe, a aby ministerstvo vydávalo rozhodnutí o 

uznání této praxe v případě individuálních žádostí. 

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

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

zaměstnavatele převedeni.  

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

specializační přípravě a vytvářela se tak další překážka pro získání specializované 

způsobilosti za situace, kdy ČR trpí nedostatkem erudovaných lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Meziresortní komise pro zavedení MKN-11 v ČR 

   Dr. Sojka informoval o svém zapojení do Meziresortní pracovní komise pro přípravu a 

koordinaci zavedení MKN-11 v ČR, čímž ho pověřilo představenstvo na minulém jednání. V 

danou chvíli se nepředpokládá překotné a násilné zavedení nové klasifikace MNK-11. Lze 

spíše předpokládat, že půjde o proces trvající několik let. Nyní dochází k lokalizaci původní 

verze přijaté WHO. Zatím je přeloženo asi 35 tisíc termínů, což znamená 28%. Experty na 

lékařskou angličtinu přeložené diagnózy budou kontrolovány odborníky z odborných 

společností podle oborů. Během rozhovoru s MUDr. Miroslavem Zvolským, který má 

zavedení MKN-11 na starosti (Oddělení klinických klasifikací DRG Národního centra pro 

medicínské nomenklatury a klasifikace, ÚZIS) Dr. Sojka tlumočil stanovisko ČLK, že pro 

komoru je nepřijatelné, aby byli lékaři jakkoli byrokraticky či finančně zatěžováni. ČLK 

požaduje, aby přechod proběhl co nejvíce automaticky. Dr. Zvolský s tímto vyslovil souhlas. 

Předpokládá se jednání se softwarovými firmami a pojišťovnami na překlopení klasifikací. 

Dr. Sojka nabídl komisi informační kanály ČLK k zajišťování pravidelného informování 

lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Výběrová řízení 

Dr. Sojka, Dr. Říhová a Dr. Kubíček podali informaci o výběrových řízeních, kterých se 

zúčastnili. 

 

Přístrojová komise 

  Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise, která se konala distančním způsobem 

dne 5.2.2021 a 26.2.2021 a zabývala se povolováním nových kapacit.  

   Průběžně lze pozorovat pozitivní trend zvyšování počtu NMR přístrojů a jejich začleňování 

do portfolia vybavení běžných nemocnic na úrovni okresů. Zásadní a dlouhodobě řešená 

otázka je robotická chirurgie. Komise se shoduje v názoru, že před povolováním nákupu a 

instalace dalších přístrojů pro robotickou chirurgii musí být stanovena jednoznačné strategie a 

koncepce pro obor robotické chirurgie, která v současné chvíli chybí. Již v minulosti bylo 

zpracování žádáno, ale dosud komise takovýto dokument neobdržela.  

  Dále každý měsíc probíhá minimálně jednou hlasování per rolam o obnově stávající 

přístrojů, které probíhá plynule a bez závažnějších výtek či komplikací.  

 

 

4) Vědecká rada 

 

Osvědčení ČLK pro výkon funkce soudního znalce 

  VR ČLK schválila návrh podmínek pro vystavení Osvědčení ČLK pro výkon funkce 

soudního znalce: 

Plná erudice v oboru – specializovaná způsobilost nebo nástavbová atestace 

Osm let praxe v oboru v úvazku minimálně 0,5, s přerušením maximálně 36 měsíců (v 

případě mateřské dovolené a rodičovské dovolené je možnost přerušení praxe dvojnásobná). 

Přerušení se do požadované doby nezapočítává. 

Bezúhonnost – lékař nesmí být disciplinárně potrestán. 

Platný Diplom celoživotního vzdělávání. 

Platnost osvědčení  - 5 let. Platnost zaniká i v případě, že od ukončení výkonu praxe v oboru v 

úvazku minimálně 0,5, uběhlo 5 let. 

Představenstvo s návrhem VR ČLK souhlasí a žádá právní kancelář komory o 

vypracování návrhu stavovského předpisu, který bude výše uvedené podmínky 

obsahovat. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

Pro:                  16 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Stanovisko k novele zákona o potravinách 

   Dne 20.1.2021 byla Poslaneckou sněmovnou ČR schválena novela zákona o potravinách a 

tabákových výrobcích.  V rámci této novely byl schválen i pozměňovací návrh poslance Jana 

Birkeho, který odnímá dozor hygienické správy nad provozovnami tzv. otevřeného 

stravování.  

Vědecká rada ČLK vyjadřuje nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem a žádá Senát ČR o 

jeho zamítnutí z těchto důvodů: 

- Návrhem je zrušena prevenční činnost hygienické služby. Hygienická služba bude 

moci v určených provozovnách zasahovat až po výskytu zjevných porušení hygienických 

pravidel s následky na zdravotní stav obyvatel. 
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- Tato změna, pokud bude schválena, povede k další organizační a personální devastaci 

hygienické služby, která v našem státě probíhá v posledním desetiletí. 

- Zaměstnanci hygienické služby jsou pro činnost – dozor nad dodržováním hygienicko-

epidemiologických pravidel ve stravovacích provozech plně erudováni a mají dlouholeté 

zkušenosti s kontrolami stravovacích provozů. 

- Hygiena výživy a problematika hygienických požadavků na výkon činností v rámci 

provozování stravovacích služeb je součástí vzdělávacího programu lékařů, kteří získali 

specializovanou způsobilost v oboru hygiena a epidemiologie. 

Představenstvo ČLK se ztotožňuje s výše uvedeným stanoviskem VR ČLK. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

Pro:                  15 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Podmínky k výkonu funkce primáře v oboru psychiatrie 

   VR ČLK projednala žádost předsedy psychiatrické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Pavla 

Mohra, Ph.D. o úpravu Závazného stanoviska ČLK č. 1/2015 Podmínky k výkonu funkce 

vedoucího lékaře a primáře. V této žádosti prof. Mohr žádá o snížení požadavku na výši 

úvazku primáře v oboru všeobecná psychiatrie z 0,8 na 0,6 a v případě oddělení poskytujícího 

následnou lůžkovou péči v oboru všeobecné psychiatrie o snížení požadavku na výši úvazku z 

0,6 na 0,4. Úprava požadavku by se měla týkat těch poskytovatelů, kteří poskytují současně 

akutní i následnou lůžkovou péči v oboru psychiatrie. 

Vědecká rada ČLK nedoporučuje provedení výše navrhované úpravy. 

Představenstvo souhlasí s názorem VR ČLK a neschvaluje návrh úpravy Závazného 

stanoviska ČLK navrhovaný předsedou psychiatrické společnosti ČLS JEP.   

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

Pro:                  15 

Proti:                  0 

Zdržel se :          0                                     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vědecká rada Mz ČR 

  Dr. Mrozek informoval o zasedání VR Mz, kterého se účastnil 25.2.2021. 

 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 

    

Dr. Kubek informoval, že sbor volitelů zvolil novou Rytířkou lékařského stavu docentku 

MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. Slavnostní pasování plánované původně na 18.3.2021 se 

z důvodu nepříznivé epidemické situace odkládá. 

 

Dr. Kubek informoval, že 16.2.2021 zemřel dlouholetý člen Etické komise ČLK filozof prof. 

Jan Sokol – jeden z prvních signatářů Charty 77, bývalý poslanec, bývalý ministr školství a 

protikandidát Václava Klause v prezidentské volbě v roce 2003. 
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Dr. Kubek informoval, že JUDr. Lukáš Prudil byl s účinností od 1.2.2021 jmenován 

předsedou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Členem Etické komise ČLK zůstává 

i nadále. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 13:30 hodin. 

 

Příští zasedání je plánováno na sobotu 27.3.2021 a další na sobotu 24.4.2021. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


