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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 26. 2. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Dobeš, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, MUDr. 

Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mečl, 

MUDr. Přáda, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dostalíková, MUDr. Doležal, MUDr. Mach, MUDr. Němeček, 

                       MUDr. Sedláček. 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA, prof. Ptáček, Ing. Šašek, Bc. Brožková, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné 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 lednu 2022 bylo přijato celkem 80 lékařů: 

                      z toho bylo   16    lékařů se státní příslušností SR, 

                                           20   lékařů s jinou státní příslušností, 

                                             7     lékařů se slovenskou LF, 

                                           18   lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2022 požádalo celkem 19 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Informace o stavu financí ČLK 

   Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za 

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

výdajích v únoru 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskuteční ve dnech 30.-31.5.2022 

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

kanceláře Mgr. Valášek. 

Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast administrativních 

pracovníků svých OS ČLK na této poradě. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 



 2 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

E-learning ČLK 

  Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK profesor Ptáček spolu se zástupci spolupracující 

společnosti TME solutions, s.r.o. prezentovali nový E-learningový portál ČLK. 

   Představenstvo bere na vědomí informaci o spuštění nového e-learningového systému v 

rámci komplexního vzdělávacího portálu www.vzdelavanilekaru.cz 

   E-learningový portál dodala a bude provozovat v rámci stávajícího smluvního vztahu 

společnost TME solutions, s.r.o. Zároveň Představenstvo ČLK podporuje rozvoj dalších 

kroků v rámci dalších elektronických forem vzdělávání lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

   Dr. Lindovský informoval o aktuálním stavu prodeje bytu a dosud neprodaného garážového 

stání, o který se snaží realitní makléř pan Hnátek.  

Představenstvo bere informaci na vědomí a po diskusi schvaluje další postup navržený 

MUDr. Lindovským. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nebytové prostory Lékařská - prodej 

    Vzhledem k tomu, že se s dosavadními zájemci nepodařilo uzavřít dohodu o prodeji těchto 

nebytových prostor, byla vyzvána realitní kancelář Engel & Völkers, aby oslovila širší 

portfolio zájemců o tyto atypické nebytové prostory. S realitní kanceláří jedná ředitel 

kanceláře ČLK Mgr. Valášek. Současně byla oslovena realitní kancelář Remax a společnost 

Bidli, přičemž obě tyto realitní kanceláře neprojevily zájem předmětný nebytový prostor 

nabízet. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pronájem nebytového prostoru v přízemí Domu lékařů  

  ČLK nabízí na základě smlouvy o spolupráci s realitní kanceláří Engel & Völkers k 

pronájmu nebytové prostory. Jedná se o multifunkční prostory ve zvýšeném přízemí o celkové 

užitné ploše 364 m2 se samostatným vchodem. 

  Představenstvo 29.1.2022 souhlasilo s tím, aby jednání o pronájmu pokračovala se 

společností LC SKINCARE, s. r. o. Dne 25.2.2022 předala společnost LC SKINCARE, s.r.o. 

http://www.vzdelavanilekaru.cz/
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prostřednictvím realitní kanceláře návrh dostavby prostor plánovaných k pronájmu 

s orientační cenovou kalkulací a s žádostí o spoluúčasti ze strany ČLK na těch stavebních 

pracích, které povedou ke zhodnocení budovy, a to i v případě po ukončení pronájmu. 

Představenstvo souhlasí s tím, aby pokračovala jednání s LC SKINCARE jako se 

zájemcem o pronájem nebytových prostor v Domě lékařů. 

Představenstvo schvaluje částku ve výši 500 000,- Kč  + DPH na dobudování výše 

uvedených pronajímaných prostor, a tedy ke zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví 

ČLK. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     11 

proti:    1 

zdržel se:  3     Návrh byl přijat. 

 

 

Pronájem kanceláří v Domě lékařů 

   ČLK má v Domě lékařů čtyři volné kanceláře, které může pronajmout. V souladu s vůlí 

představenstva oslovil Dr. Kubek přednostně s nabídkou zvýhodněného pronájmu předsedy 

okresních sdružení ČLK z Prahy a okresů Praha východ a Praha západ. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nové webové stránky ČLK 
   Dr. Kubek informoval, že na základě rozhodnutí představenstva z 29.1.2022 uzavřel jménem 

ČLK s firmou ISSA, s.r.o. smlouvu o vytvoření nových webových stránek ČLK za podmínek 

schválených představenstvem. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

 

Rytíř lékařského stavu 

   Slavnostní pasování v pořadí již 28. Rytíře lékařského stavu se uskuteční ve čtvrtek 

17.3.2022 od 19 hodin v Břevnovské klášteře v Praze. Sbor volitelů zvolil rytířem chirurga 

docenta MUDr. Karla Havlíčka, CSc., FICS. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Komise pro zdravotnické prostředky 

  Na prezidenta ČLK se obrátila ředitelka Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví s výzvou, aby komora nominovala svého zástupce a další osobu jako 
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náhradníka do nově zřízené Komise pro zdravotnické prostředky. Dr. Kubek nejprve s touto 

nabídkou oslovil členy představenstva a posléze všechny předsedy OS ČLK. Na základě 

jejich zájmu pak ve stanoveném termínu nominoval za člena předsedu OS ČLK Praha 8 

MUDr. Ing. Svojmila Ebu Petránka, CSc., MBA a jako náhradníka předsedu OS ČLK Praha 5 

MUDr. Pavla Kubíčka.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Sekce mladých lékařů ČLK – informace o činnosti 

   Dr. Přáda informoval o tom, že byl zvolen nový výbor SML ČLK. Předsedou byl znovu 

zvolen Dr. Přáda. Dr. Martin Pavelka, který byl zvolen místopředsedou, se jako host zúčastnil 

části zasedání představenstva ČLK.  

   Dr. Přáda a Dr. Pavelka informovali o činnosti SML ČLK a představili návrh projektu 

„Manuál k českému zdravotnictví“.  

  Představenstvo souhlasí návrhem projektu a doporučuje, aby se projekt realizoval 

v rámci serveru www.nasezdravotnictvi.cz, který ČKL vlastní. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Novela zákona č. 106/1999 Sb. 

  Dr. Kubek informoval o změně návrhu novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, která opětovně zahrnuje samosprávné stavovské organizace zřízené 

zákonem mezi subjekty, které by měly mít úplnou informační povinnost, a to bez ohledu na 

skutečnost, z jakých prostředků jsou financovány. Identické znění se objevilo již v návrhu 

novelizace tohoto zákona v roce 2021, kdy se však Dr. Kubkovi podařilo prosadit u tehdejšího 

ministra vnitra Hamáčka změnu, že samosprávné komory budou povinny poskytovat pouze 

informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.  

  Profesní komory nesouhlasí s tím, že by měly povinnost poskytovat každému veškeré 

informace, tedy nejen informace v rámci výkonu veřejné správy, ale i informace o svém 

hospodaření a další informace spadající do samosprávné činnosti komory. Informační 

povinnost vůči svým členům totiž profesní komory plní v souladu se zákony, kterými jsou 

zřizovány, a se svými vnitřními řády. 

   Dr. Kubek informoval, že 25.1.2022 v této věci jednal s vicepremiérem a ministrem vnitra 

Mgr. Rakušanem, kterému předal mu k posouzení dva legislativní návrhy, jak problém řešit. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/
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Útoky na lékaře a zdravotníky 

   Právní kancelář ČLK připravila podnět k novele zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, a  

to konkrétně návrh v § 325 za odstavec 1 doplnit odstavec 2 tohoto znění: 

„Stejně bude potrestán, kdo užije násilí vůči zdravotnickému pracovníkovi při výkonu jeho 

povolání, nebo pro výkon jeho povolání“. 

   Zatímco přísnější trestní sazba v případě ublížení na zdraví, vraždy a nebezpečného 

vyhrožování zdravotnickému pracovníkovi je (byť nikoli optimálně) řešena (§ 140 odstavec 3 

písmeno f), § 145 odstavec 2 písmeno c), § 146 odstavec 2 písmeno d), § 353 odstavec 2 

písmeno e) trestního zákoníku) prostý fyzický útok na zdravotnického pracovníka při výkonu 

jeho povolání nebo pro výkon jeho povolání je nadále pouhým přestupkem. Přitom těchto 

útoků přibývá a jsou nepochybně stejně společensky škodlivé jako útoky na úřední osoby. 

Návrh směřuje k tomu, aby i užití násilí proti zdravotnickému pracovníkovi při výkonu jeho 

povolání nebo pro výkon jeho povolání bylo trestným činem.    

   Dr. Kubek o návrzích jednal s ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády Mgr. Rakušanem 

dne 17.1.2022 a poté společně s JUDr. Machem dne 3.2.2022 s ministrem spravedlnosti JUDr. 

Blažkem. O podporu požádal během jednání 22.2.2022 rovněž ministra zdravotnictví 

profesora Válka. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vyhláška o soudních znalcích 

   Vyhláška č. 505/2020 Sb. je v rozporu se zákonem o soudních znalcích (č. 254/2019 Sb.). 

Ministerstvo spravedlnosti se chyby dopustilo na základě zmatečné připomínky právníků 

ministerstva zdravotnictví. Zákon stanoví jako jednu z podmínek, které musí soudní znalci 

splňovat, osvědčení profesní komory zřízené zákonem ve znaleckých odvětvích, kde je 

komora zákonem zřízena. V lékařských znaleckých odvětvích byla povinnost osvědčení 

profesní komory zřízené zákonem vynechána (původně byla v návrhu vyhlášky uvedena a 

vypuštěna na základě zmateční připomínky legislativy Mz), takže vyhláška č. 505/2020 Sb. je 

nyní ve zcela zjevném rozporu se zákonem č. 254/2019 Sb. ČLK požaduje uvedení vyhlášky 

do souladu se zákonem a zakotvit tedy i v případě lékařských znaleckých odvětví povinnost 

být držitelem osvědčení příslušné profesní komory zřízené zákonem č. 220/1991 Sb. 

   Dr. Kubek informoval, že společně s JUDr. Machem jednali o návrhu ČLK dne 3.2.2022 

s ministrem spravedlnosti JUDr. Blažkem a jeho náměstkem Mgr. Fraňkem. 

   Dne 22.2.2022 požádal Dr. Kubek ministra zdravotnictví profesora Válka o podporu a o 

vydání opraveného stanoviska pro ministerstvo spravedlnosti.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Snížení platby za státní pojištěnce 

   Stát platí pojistné za děti, důchodce a nezaměstnané, tedy cca 60% obyvatel, přičemž výše 

této platby dlouhodobě představovala přibližně pouhou čtvrtinu odvodu pojistného 

z průměrné mzdy. Právě nedostatečná výše této zástupné platby státu je hlavní příčinou 
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dlouhodobých ekonomických problémů chronicky podfinancovaného českého zdravotnictví.  

Ke zlepšení došlo teprve poté, co vláda premiéra Babiše s účinností od 1.6.2020 měsíční 

platbu zvýšila o 500,- Kč a s účinností od 1.1.2021 pak o dalších 200,- Kč. Vzhledem k tomu, 

že zdravotnictví neslo obrovské náklady spojené se zvládáním epidemie nemoci Covid-19, 

žádal prezident ČLK pro rok 2022 navýšení této platby o dalších 500,- Kč. Vláda nakonec 

v červnu 2021 rozhodla o zvýšení platby o 200,-Kč s účinností od 1.1.2022. Zdravotnictví 

díky tomu mělo získat v roce 2022 navíc cca 14 mld. Kč. Toto navýšení bylo jedním 

z faktorů, který umožnil prosadit zvýšení úhrad nad rámec závěrů dohodovacího řízení i 

navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví. 

   Nová vláda v rámci hledání úspor ve výdajích státního rozpočtu navrhuje snížení 

rozpočtové kapitoly Mz o cca 6 mld. Kč a od 1.7.2022 snížení platby za státní pojištěnce o 

400,- Kč měsíčně. V roce 2022 by tak systém veřejného zdravotního pojištění měl získat na 

pojistném od státu o 14 mld. Kč méně, než se předpokládalo.  

   Zdravotnictví neslo největší tíhu zvládání epidemie a díky nasazení zdravotníků nemuselo 

dojít k úplnému zastavení ekonomiky. Českému hospodářství a státu tak zdravotnictví ušetřilo 

minimálně desítky miliard korun. Přesto má být paradoxně právě zdravotnictví tím resortem, 

na který vládní škrty dopadnou nejtvrději. Celkem by mělo zdravotnictví v roce 2022 ušetřit 

20 mld. Kč.  

   Proti plánu vlády již veřejně protestují odborové organizace. Dr. Kubek informoval, že se 

jako prezident ČLK dne 8.2.2022, tedy ještě před oficiálním zveřejněním vládního návrhu, 

obrátil písemně na ministra financí Ing. Stanjuru i na předsedu vlády profesora Fialu 

s výzvou, aby hledali, pokud možno, úspory jinde. Snížení platby za státní pojištěnce, ke 

kterému ještě nikdy žádná vláda nepřikročila, není příspěvkem ke stabilizaci veřejných 

rozpočtů, ale jen malou záplatou pro státní rozpočet za cenu velké díry do ekonomické bilance 

systému veřejného zdravotního pojištění. Státní rozpočet by samozřejmě bez vážných důvodů 

neměl prohlubovat svůj deficit, ale šetřit zrovna na zdravotnictví není prozíravé v době, kdy si 

většina občanů právě práce zdravotníků velmi váží. Rovněž je třeba připomenout, že epidemie 

nemoci Covid-19 ještě ani zdaleka neskončila a že se s jejími důsledky bude naše 

zdravotnictví vyrovnávat i v následujících letech, a to jak v podobě zhoršení zdravotního 

stavu populace, tak ve zvýšené poptávce po zdravotní péči, která byla kvůli epidemii 

odkládána. 

   V rámci svého jednání s ministrem zdravotnictví profesorem Válkem dne 22.2.2022 Dr. 

Kubek vyjádřil své výhrady a podiv nad tím, že ministr zdravotnictví podporuje návrh, který 

je bezprecedentním krokem a v situaci, kdy se míra inflace pohybuje okolo 10 %, může těžce 

zkoušené zdravotnictví destabilizovat ekonomicky a následně i personálně. 

   Vláda návrh schválila 23.2.2022, kdy se jím rovněž zabýval výbor pro zdravotnictví PS. 

Představenstvo ČLK nesouhlasí se snížením platby za státní pojištěnce. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  

 

Jednání s ministrem zdravotnictví. 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem zdravotnictví profesorem Válkem, které 

se uskutečnilo 22.2.2022. Cílem prezidenta ČLK bylo zjistit, jak si nový ministr zdravotnictví 

představuje spolupráci s profesní lékařskou samosprávou. 

Konkrétně probíraná témata: 

- Zastoupení ČLK ve Vzdělávací radě lékařů 

- Zastoupení ČLK v Radě poskytovatelů 
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- Uvedení vyhlášky o soudních znalcích ve zdravotnictví do souladu se zákonem 

- Novela trestního zákona zajišťující zvýšení právní ochrany zdravotníků 

- Návrh na snížení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce, který připraví systém 

veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 o 14 mld. Kč. Dr. Kubek upozornil, že 

ČLK nemůže souhlasit s tím, aby na zdravotnictví, které v kritických obdobích 

epidemických vln udržovalo v chodu společnost i ekonomiku, dopadly vládní úsporné 

škrty s největší silou. Tento přístup vlády je vůči zdravotníkům nespravedlivý.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Úhradové dodatky ke smlouvám 

   Právní kancelář ČLK analyzuje návrhy úhradových dodatků ke smlouvám, které jednotlivé 

zdravotní pojišťovny soukromým lékařům nabízí. Analýzy návrhů a doporučení, jak by měli 

soukromí lékaři postupovat, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách komory. 

Zatím jsou zpracovány analýzy dodatků pojišťoven: 111, 205, 207. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2023 

   Dohodovacího řízení pro rok 2023 bylo zahájeno 3.2.2022. Mandátová komise DŘ 

v současnosti stále ještě provádí kontrolu plných mocí, a tedy není známo, jak silný mandát 

v jednání budou mít jednotlivá sdružení poskytovatelů. 

   ČLK-o.s. budou zastupovat v jednotlivých segmentech 

Ambulantní specialisté: Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. Dvorník 

Praktičtí lékaři: Dr. Lindovský, Dr. Němeček 

Ambulantní gynekologové: Dr. Henčlová 

Komplement: Dr. Musil 

Hlavním poradcem za právní kancelář ČLK bude expert na úhradové mechanismy Mgr. 

MUDr. Záleská. 

Představenstvo bere informaci na vědomí a s navrženým postupem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací Rada lékařů 

   Dne 23.6.2021 náměstkyně ministra MUDr. Vašáková požádala na základě blíže 

nespecifikovaného podnětu vzešlého „z řad odborné veřejnosti“ prezidenta ČLK, aby znovu 

nominoval dva zástupce České lékařské komory do vzdělávací rady lékařů. Členy Vzdělávací 

rady za ČLK byli v té době Dr. Kubek a Dr. Mrozek.  ČLK sice nedostala k dispozici žádné 

informace vysvětlující nutnost měnit složení vzdělávací rady, vzhledem k tomu, že 
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považujeme zlepšení stavu specializačního vzdělávání lékařů, se kterým panuje mezi lékaři 

značná nespokojenost, za svoji prioritu, nominoval prezident ČLK 13.7.2021 do Vzdělávací 

rady lékařů znovu Dr. Mrozka a místo sebe pak člena představenstva a předsedu Sekce 

mladých lékařů ČLK Dr. Přádu.  Navzdory urgencím z 30.11.2021 a 14.12.2021 Mz do 

dnešního dne nedokázalo vyřídit nominaci za ČLK, o kterou samo prostřednictvím 

náměstkyně MUDr. Vašákové před 8 měsíci požádalo. Prezident ČLK Dr. Kubek se tedy 

s žádosti o zjednání nápravy obrátil písemně 17.2.2022 přímo na ministra profesora Válka. 

Nominaci Dr. Přády následně potvrdil na osobním jednání s ministrem dne 22.2.2022. 

Dr. Mrozek informoval o on-line zasedání Vzdělávací rady, která se konala dne 24.2.2022 a 

byl na něm schválen vzdělávací program v oboru pediatrie. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Stanovisko Etické komise  

   Dr. Kubek informoval o tom, že dne 1.2.2022 požádal jako prezident ČLK předsedkyni 

Etické komise ČLK Dr. Stehlíkovou o alespoň obecné stanovisko Etické komise ČLK 

k činnosti lékařů a lékařek – členů ČLK, kteří poškozují pacienty tím, že nerespektují pravidla 

medicíny založené na důkazech, odmítají očkování, odmítají uznávané léčebné postupy a 

naopak používají a doporučují neregistrované léčebné přípravky či metody a podílí se na 

šíření dezinformací. Prošetřovat podezření v konkrétních případech, kdy si pacient nebo jeho 

příbuzní stěžují na poškození zdraví a zanedbání lékařské péče, to samozřejmě přísluší 

revizním komisím případně čestným radám komory. Avšak také Etická komise ČLK, která je 

poradním orgánem představenstva i prezidenta komory, by se měla vyjádřit k nešvarům, 

jejichž nebezpečnost se v rámci epidemie nemoci Covid-19 zvýšila.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

     Dr. Mečl opustil jednání v 12.35 hodin, přítomno je 14 členů představenstva. 

 

Epidemie nemoci Covid-19 

  Členové představenstva diskutovali o aktuální epidemické situaci, tedy zejména o dopadech 

v pořadí již šesté vlny epidemie nemoci Covid-19, která v současnosti ustupuje. 

   Představenstvo ČLK děkuje všem lékařů, zdravotníkům i ostatním lidem, kteří 

přispěli ke zvládání současné vlny epidemie nemoci Covid-19.  

   Představenstvo nadále podporuje očkování proti viru SARS-Cov-2, které zásadním 

způsobem snižuje riziko závažného průběhu onemocnění, a upozorňuje, že nebýt 

očkování, byly by ztráty na lidských životech i během tzv. omikronové vlny epidemie 

mnohem větší.  

   Představenstvo nesouhlasí s omezováním hygienické služby ani s rušením systémů 

zajišťujících ochranu společnosti proti epidemii. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Ruská agrese vůči Ukrajině 

   Členové představenstva diskutovali o možných dopadech ruské agrese vůči Ukrajině, a to 

nejenom na demokracii, ale i na ekonomiku, a především české zdravotnictví.  

 

Představenstvo ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům, i 

všem občanům Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr. Kubek informoval, že ČLK jako správce Registru lékařů obdržela dne 25.2.2022 

varování od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před hrozbou 

kybernetických útoků, kterým mohou být vystaveny komunikační a informační systémy v ČR, 

zejména pak systémy veřejné správy, ale i dalších strategických organizací. Kancelář ČLK a 

ve spolupráci s firmou ISSA připraví opatření zvyšující zabezpečení registru vedeného ČLK. 

 

ČLK je připravena spolupracovat s Vládou ČR a dalšími orgány ČR na systému 

zajištění zdravotní péče pro občany Ukrajiny, kteří budou hledat bezpečí v České 

republice.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

Dr. Lindovský a Dr. Aszalayová podali informaci o výběrových řízeních, kterých se 

zúčastnili. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání s představenstvem SLK 

   Slovenská lékařská komora (SLK) pořádá 26.3.2022 v lokalitě Spálená v Roháčích již 14. 

ročník lyžařských lékařských závodů Lekom Ski 2022. Na tyto závody jsou zváni též členové 

ČLK, kteří byli informováni prostřednictvím webových stránek komory i hromadnou 

korespondencí prezidenta ČLK. V předvečer závodů se koná pracovní setkání zástupců SLK, 

ČLK a Polské lékařské komory. Prezident ČLK Dr. Kubek se setkání nemůže účastnit kvůli 

současně probíhajícímu jednání CPME (Stálý výbor evropských lékařů) v Bruselu. 

ČLK bude na setkání zastupovat viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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5) Licence 

 

 

6) Různé 

 

Představenstvo pověřuje Dr. Mrozka k jednání s Mz ve věci, aby ČLK mohla jmenovat člena 

komise pro ověření znalosti českého jazyka za účelem výkonu lékařské praxe na území ČR. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:45 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 2.4.2022 v Domě lékařů v Praze 9. 

 

Dne 17.3.2022 se od 15:00 hodin koná v Břevnovském klášteře v Praze pravidelná porada 

předsedů OS ČLK a členů představenstva. Od 19:00 hodin bude tamtéž navazovat slavnostní 

pasování Rytíře lékařského stavu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


