
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády 

   Dne 31.1.2018 se uskutečnilo první jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. 

Babišem. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek jménem všech přítomných zástupců profesních samospráv na úvod 

poděkoval za pozvání a vyjádřil očekávání, že profesní komory zřízené zákonem zůstanou i nadále 

účastníky tzv. meziresortního připomínkového řízení a vyzval k tomu, aby stát ku prospěchu občanů 

více využíval jejich odborný potenciál. Zdůraznil, že profesní komory nejsou lobbystickými 

organizacemi, ale vykonávají v přenesené působnosti část veřejné správy, a tím, že dbají na vysoký 

odborný a etický standard výkonu profese svých členů, přispívají k ochraně občanů.   

   Předseda vlády ocenil význam profesních samospráv, které jsou nedílnou součástí demokratické 

společnosti, a přislíbil pravidelná jednání s jejich prezidenty v intervalu cca. 4x ročně s tím, že příští 

jednání by měla být věnována konkrétním problémům a měla by probíhat za účasti příslušných 

resortních ministrů. Představitele profesních komor též ujistil, že neplánuje žádné změny ve způsobu 

projednávání právních předpisů, které by omezovaly možnost profesních komor uplatňovat k těmto 

právním normám své připomínky. 

   Část jednání, kterého se účastnila ministryně financí JUDr. Schillerová, byla věnována dopadům 

elektronické evidence tržeb (EET) na příslušníky svobodných povolání. Dr.Kubek upozornil, že žádný 

z podnikatelských svazů, s nimiž ministerstvo financí dosud jednalo, nezastupuje soukromé lékaře ani 

příslušníky dalších svobodných povolání. S ohledem na specifické postavení soukromých lékařů – 

poskytovatelů zdravotních služeb, pozve ministryně financí prezidenty tří zdravotnických komor 

k dalšímu jednání. Naším cílem je prosadit výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře, kteří mají 

smlouvy s veřejnými zdravotními pojišťovnami a jejich hotovostní příjmy jsou marginální, a to bez 

ohledu na právní formu, v jaké svoji praxi provozují.  

   Dalšími problémy, které chtějí s pomocí předsedy vlády řešit všechny profesní komory, jsou 

nelegální výkon povolání osobami, které nespadají pod pravomoc příslušné komory a neodbornými 

službami ohrožují bezpečnost občanů, a neutěšený stav právního rámce pro činnost soudních znalců, 

jejichž odbornost by chtěly profesní komory kontrolovat a garantovat. 

   Přítomní reprezentanti právnických komor vysvětlovali důvody svého odporu proti právním 

předpisům, které narušují ochranu důvěrných informací. Jedná se například o nové daňové předpisy. 

Obavy panují rovněž ze způsobu, jakým bude v ČR aplikováno evropské nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR). 

   Závěrem prezident ČLK Dr.Kubek požádal předsedu vlády, aby jednotlivým ministrům zdůraznil 

důležitost profesních samospráv a vyzval je k lepší spolupráci s komorami. Pan premiér to slíbil s tím, 

že příštího jednání, které se uskuteční na jaře, by se patrně měli účastnit také ministr spravedlnosti a 

ministr zdravotnictví. 
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