
 1 

 

Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 30. 1. 2021 od 9:00 distančním způsobem 

 

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

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 

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

Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, 

MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Ota Mach. 

Přizváni:        zástupci firmy TME solutions, Mgr. Valášek, JUDr. Kunertová, MUDr. Sojka. 

 

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

Přítomno 19 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V prosinci 2020 bylo přijato celkem 51 lékařů: 

z toho bylo        9   lékařů se státní příslušností SR, 

  3   lékaři s jinou státní příslušností, 

              2   lékaři se slovenskou LF, 

  2   lékaři se zahraniční LF. 

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

   V roce 2020 požádalo celkem 166 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

   V roce 2020 bylo přijato 1 282 členů ČLK.  toho bylo 62 absolventů slovenských LF a 66 

absolventů jiných zahraničních LF (46 Ukrajina). Mezi přijatými bylo 246 občanů Slovenska 

a 101 cizinců s jinou státní příslušností (55 Ukrajina). 

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 lednu 2021. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:    0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Inventarizace majetku ČLK 

   Inventarizace majetku ČLK byla provedena k 31.12.2020 inventarizační komisí ve složení: 

předsedkyně - Hana Kuchyňová, členové - Věra Špundová, Veronika Bieganská, Naďa 

Reitschlägerová, Pavla Hašková. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:    0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Očkování lékařů proti chřipce  

    Dr. Kubek a náměstek ministra zdravotnictví prof. Šedo zajistili 1 000 kusů očkovacích 

látek proti chřipce. Představenstvo ČLK schválilo, že komora tyto očkovací látky v ceně 297,- 

Kč za kus zakoupí a svým členům zaplatí. Společnost Avenier zajistila distribuci očkovacích 

látek do ordinací lékařů, kteří byli na základě domluvy s předsedy OS ČLK ochotní provést 

očkování svých kolegů.  

   Některá OS ČLK se rozhodla očkovací látky pro své členy zaplatit a poslat odpovídající 

částky centrální komoře jako dar. Celkem tak 30 OS ČLK přispělo částkou 140 785,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí a děkuje těm OS ČLK, která na úhradu 

vakcín finančně přispěla. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací portál ČLK - aktuální informace 

  Představenstvo na svém jednání v prosinci 2020 o pověřilo Dr. Mrozka, aby shromažďoval a 

sumarizoval připomínky k fungování portálu, a to od lékařů i administrativních pracovnic a 

aby je průběžně předkládal vedoucímu oddělení vzdělávání prof. Ptáčkovi, který za projekt 

zodpovídá. 

  Přehled aktivit od minulého zasedání představenstva: 

16.12.2020 – 1. webinář ke Vzdělávacímu portálu - účast 22 jednotlivců. Záznam z webináře 

byl zaslán na adresy všech OS ČLK. Záznam zde: https://youtu.be/AJoqUw5njZQ 

7.1.2021 – plánovaná schůze s Dr. Němečkem a Dr. Mrozkem byla přesunuta na 13.1.2021 

13.1.2021 – 2. webinář ke Vzdělávacímu portálu – účast 23 jednotlivců. Záznam z webináře 

byl zaslán na adresy všech OS ČLK. záznam zde: https://youtu.be/_X1kKr0_2zc 

13.1.2021 – 1. schůze TME se zástupci ČLK - přítomni: Dr. Mrozek, Dr. Němeček, Dr. 

Kubek, prof. Ptáček, Petr Břicháček, Otakar Šašek, Lenka Brožková. Jednání primárně o 

implementaci požadavků OS ČLK a jiných uživatelů 

16.1.2021 – nabídka náhradního termínu webináře – bez zájmu - hlasování o vhodném 

termínu se zúčastnila pouze autorka stížnosti na nevhodnost termínu - domluva na 

individuální konzultaci  

20.1.2021 – 3. webinář ke Vzdělávacímu portálů – účast – 14 jednotlivců 

21.1.2021 – průběžná schůze s oddělením vzdělávání ČLK – individuální řešení poznámek a 

připomínek uživatelů 

27.1.2021 - 2. schůze TME se zástupci ČLK - přítomni: Dr. Mrozek, Dr. Němeček, prof. 

Ptáček, Petr Břicháček, Lenka Brožková. Řešení připomínek jednotlivých uživatelů, rozvoj 

portálu. 

 

Představenstvo ČLK souhlasí s prodloužením přechodného období, kdy budou 

akceptovány i doklady o absolvovaných vzdělávacích akcí CŽV v listinné formě, které 

nebudou elektronicky zaneseny do vzdělávacího portálu ČLK, na dobu pět let od 

zprovoznění portálu. 
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Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     12 

proti:             2 

zdržel se:    1                                          Návrh byl přijat.  

 

Představenstva OS ČLK rozhodnou o tom, zda umožní zasílat lékařům diplom 

celoživotního vzdělávání poštou či zda bude nutno diplom vyzvedávat osobně na 

sekretariátech OS ČLK. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     13 

proti:      3 

zdržel se:    0     Návrh byl přijat. 

 

Představenstvo ČLK stanoví, že lékař může žádat o vydání nového diplomu celoživotního 

vzdělávání nejdříve šest měsíců před ukončením platnosti svého dosavadního diplomu. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     8 

proti:    7 

zdržel se:  2     Návrh nebyl přijat. 

 

 

E-learning v celoživotním vzdělávání lékařů 

   Dr. Kubíček upozornil na množící se případy zneužívání možností, které poskytují 

elektronické formy vzdělávání. ČLK již v minulém roce musela přistoupit k limitování počtu 

e-learningových akcí získaných z IP adresy za jeden den. Stávalo se to, že z jedné adresy 

během jednoho dne absolvovalo několik lékařů i jednu desítku shodných kurzů. Tyto limity 

jsou ovšem možné nastavovat v našem vlastním systému. Externím poskytovatelům tuto 

povinnost uložit nelze. I v současné době se setkáváme s četnými případy zneužití 

elektronických forem vzdělávání, kdy např. jeden lékař během několika dní získá 150 kreditů 

výlučně prostřednictvím e-learningových akcí. E-learningové akce jsou důležitou součástí 

celoživotního vzdělávání lékařů, ale jejich maximální podíl v souhrnné žádosti by měl být 

limitován, protože celoživotní vzdělávání lékařů nelze omezit na vyslechnutí několika 

přednášek na internetu. 

   Dr. Kubíček navrhuje, aby představenstvo ČLK vydalo rozhodnutí, že omezuje možnost 

zápočtu e-learningových akcí na maximálně 30 kreditů za jeden kalendářní rok.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:       1 

proti:    14 

zdržel se:    1     Návrh nebyl přijat. 

 

 

Lékaři sobě 

   Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo zatím na Dům 

lékařů 704 dárců, a to celkovou částkou 2 293 963,- 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.   
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    Na Dům lékařů přispělo darem rovněž 23 OS ČLK, a to v celkové výši 882 300,- Kč. 

    Na Dům lékařů přispělo darem také 5 MO LOK-SČL, a to v celkové výši 346 000,- Kč 

Představenstvo dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

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.  

   Stavba proběhla v souladu s harmonogramem prací.  

   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 firmy 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. 

   V současné době probíhá v Domě lékařů instalace audiovizuální techniky společností NTT 

Czech Republic s.r.o. v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, předpokládáme dokončení 

největší části začátkem února, budou zbývat dvě menší části dodávky – zvlášť budou 

montovány prvky, kde bude potřeba součinnost s dodavatelem nábytku (katedry, jednací stůl, 

popř. jiné), nakonec „oživení“ techniky a zaškolení uživatelů po nastěhování. 

   Montáž nápisu „Dům lékařů“ na fasádu i montáž dalšího označení zpozdila infekce Covid-

19 v dodavatelské firmě a nepřízeň počasí.  

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

provozu.  

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Skutečnost, že vandalové ušpinili fasádu Domu lékařů, přičemž nebyli zachyceni 

kamerovým systémem, je třeba reflektovat zvýšením počtu kamer.  

   Představenstvo se seznámilo s nabídkou firmy Colsys s.r.o. na rozšíření kamerového 

systému o dvě kamery a příslušenstvím, aby byla sledována celá strana domu z ulice. Cena 

dodávky a prací ze strany Colsys s.r.o. činí 36 126,-Kč. Cena stavebních přípomocí ze strany 

Termitan s.r.o. bude upřesněna dle skutečného rozsahu – jedná se o vrty do zdiva a stropu, 

přesuny lešení, montážní otvory v SDK, malbu a úklid – cena nepřesáhne 18 000,-Kč.  

Představenstvo s nabídkou souhlasí a ukládá prezidentovi ČLK objednat rozšíření 

kamerového systém dle uvedené nabídky se stavebními přípomocemi zajištěnými firmou 

Termitan.  

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2020 
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Vyúčtování Časopisu ČLK 1 – 12/2020 

 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden    624 071 Kč    193 235 Kč    - 430 836 Kč 

Únor    756 622 Kč    341 964 Kč    - 414 658 Kč 

Březen    624 794 Kč    218 654 Kč    - 406 140 Kč 

Duben    701 342 Kč    166 585 Kč    - 534 757 Kč 

Květen    703 641 Kč    232 783 Kč    - 470 859 Kč 

Červen    709 243 Kč    330 451 Kč    - 378 792 Kč 

Červenec-Srpen    706 481 Kč    317 457 Kč    - 389 024 Kč 

Září    747 226 Kč    439 949 Kč    - 307 277 Kč 

Říjen    708 264 Kč    357 755 Kč    - 350 509 Kč 

Listopad    771 828 Kč    238 011 Kč    - 533 817 Kč 

Prosinec    719 766 Kč    229 314 Kč    - 490 452 Kč 

Celkem 7 773 278 Kč 3 066 158 Kč - 4 707 121 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1 - 12/2019 
 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 622 618 Kč 161 655 Kč - 460 963 Kč 

Únor 755 266 Kč 343 347 Kč - 411 919 Kč 

Březen 582 980 Kč 259 866 Kč - 323 114 Kč 

Duben 582 636 Kč  266 520 Kč - 316 116 Kč 

Květen 588 767 Kč 272 632 Kč - 316 135 Kč 

Červen 581 455 Kč 222 265 Kč - 358 990 Kč 

Červenec-Srpen 631 856 Kč 242 695 Kč - 389 161 Kč 

Září 732 636 Kč 681 022 Kč - 51 614 Kč 

Říjen 646 098 Kč 440 372 Kč - 205 726 Kč 

Listopad 646 087 Kč 275 549 Kč - 370 538 Kč 

Prosinec 645 600 Kč 321 450 Kč - 324 150 Kč 

Celkem 7 015 999 Kč 3 487 573 Kč - 3 528 426 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1 - 12/2018 
 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 584 625 Kč 141 268 Kč - 443 357 Kč 

Únor 655 741 Kč 340 096 Kč - 315 645 Kč 

Březen 570 215 Kč 208 971 Kč - 361 244 Kč 

Duben 613 430 Kč 250 831 Kč - 362 599 Kč 

Květen 613 549 Kč 259 748 Kč - 353 801 Kč 

Červen 632 455 Kč 218 379 Kč - 414 076 Kč 

Červenec-Srpen 618 465 Kč 150 008 Kč - 468 457 Kč 

Září 728 976 Kč 438 675 Kč - 290 301 Kč 

Říjen 641 075 Kč 458 821 Kč - 182 254 Kč 

Listopad 641 783 Kč 243 775 Kč - 398 008 Kč 

Prosinec 673 282 Kč 295 183 Kč - 378 099 Kč 

Celkem 6 973 596 Kč 3 005 755 Kč - 3 967 841 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 
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  Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání 

časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou 

měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 

všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby 

se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK. 

   Celkové náklady na vydávání časopisu se v roce 2020 meziročně zvýšily o cca 760 000,- 

Kč. Hlavní příčinou je zvýšení ceny poštovného, ke kterému došlo od dubna, a to ve výši cca 

80 000,- Kč za měsíc. 

   Celkové výnosy z vydávání časopisu se v roce 2020 meziročně snížily o cca 400 000,- Kč. 

Hlavní příčinou je propad výnosů z reklamy, ke kterému došlo v důsledku epidemie Covid-

19. 

   Vydávání časopisu musela ČLK v roce 2020 finančně podpořit částkou 4 707 121,- Kč, což 

při průměrném nákladu 52 000 výtisků odpovídá částce 8,25 Kč na jeden výtisk za obsah, 

výrobu, tisk i distribuci.  

Představenstvo bere informaci o ekonomice vydávání časopisu Tempus za rok 2020 na 

vědomí. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:     0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vydávání časopisu Tempus – aktuální informace 

   Dne 9.11.2020 byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích na majetek 

společnosti Mladá fronta a.s prohlášen konkurs. Prohlášením konkursu na majetek přešlo 

právo nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního správce. Společnost Mladá Fronta 

a.s. tak přestala být schopná plnit své závazky vůči ČLK a zajišťovat vydávání časopisu 

Tempus Medicorum. 

   ČLK byla nucena zajistit tisk a distribuci listopadového čísla časopisu Tempus sama. Díky 

tomuto problému byl časopis rozesílám se zpožděním dva týdny.  

   V současnosti má ČLK smluvně zajištěnu výrobu, tisk i distribuci časopisu Tempus ve 

vlastní režii prostřednictví spolupracující firmy EV public relations, spol. s r. o., přičemž se 

cena zásadním způsobem neliší od ceny, za jakou vydávání časopisu zajišťovala firma Mladá 

Fronta a.s. 

Představenstvo bere informací o vydávání časopisu Tempus Medicorum na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:    0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Covid-19 – informace prezidenta ČLK   

   Nemoc Covid-19 byla dosud prokázána u 980 000 obyvatel, v současnosti je aktivních 97 

000 případů. Celkový počet osob, které infekci prodělaly se odhaduje na 2-3 miliony. 

   Nemocí Covid-19 se nakazilo již více než 61 000 zdravotníků, z toho 10 300 lékařů a 28 

000 zdravotních sester. 
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   Na Covid-19 již zemřelo podle oficiální statistiky více než 16 000 osob, přičemž skutečný 

počet obětí této epidemie je ještě o několik tisíc vyšší. Celková úmrtnost se v roce 2020 

zvýšila v ČR oproti průměru předcházejících 5 let o 12,6 %, což má dopad již i na průměrnou 

očekávanou dobu dožití, která se poprvé v novodobé historii ČR snížila.  

   Na Covid-19 dosud zemřelo 45 zdravotníků, z toho 21 lékařů. 

   Dr. Kubek informoval, že je členem iniciativy „Sníh“, která vznikla 15.12.2020 jako 

apolitický, nezávislý tým expertů, spolupracující nejen na ochraně zdraví, ale i na zmírnění 

dopadů pandemie SARS-CoV-2. Neformálním vedoucím této skupiny je prof. RNDr. Zdeněk 

Hel – profesor imunologie, virologie a infekčních nemocí z University of Alabama. Informace 

o činnosti iniciativy Sníh, která pořádá pravidelné videokonference svých členů a dalších 

spolupracujících odborníků a jejíž členové si vyměňují odborné informace napříč vědeckými 

obory, jsou spolu s dokumenty a informačními texty určenými pro odbornou i laickou 

veřejnost, dostupné na www.iniciativa-snih.cz 

 

 

Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19 

   Dne 29.10.2020 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví docentu Blatnému oficiální 

dopis s gratulací ke jmenování do funkce, s nabídkou spolupráce a s výzvou, aby nový ministr 

předložil vládě návrh na zpřísnění protiepidemických opatření.  

   Dne 6.11.2020 opakovaná výzva prezidenta ČLK ke zpřísnění protiepidemických opatření.  

   Dne 11.11.2020 první osobní jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví. K přípravě 

Protiepidemického systému (PES) ministr ČLK nepřizval. 

   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.  

   Dne 9.12.2020 prezident ČLK zaslal otevřený dopis předsedovi vlády Babišovi, předsedovi 

ústředního krizového štábu Hamáčkovi a ministru zdravotnictví s výzvou k okamžitému 

přijetí účinných protiepidemických opatření, která zohlední nepříznivou epidemickou situaci a 

ochrání zdravotnictví. Vláda nereagovala a teprve 20.1.2021 odpověděl ministr zdravotnictví 

jen zcela formálním dopisem. 

   Dne 7.1.2021 proběhlo první jednání Rady pro řízení epidemie onemocnění Covid-19. 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 dosud nebyla 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.  

   Další jednání Rady se uskuteční 2.2.2021. 

 

 

Očkování proti nemoci Covid-19 

http://www.iniciativa-snih.cz/
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   ČLK podporuje očkování proti nemoci Covid-19, které je jedinou možností, jak epidemii 

definitivně zvládnout a umožnit normální život a fungování společnosti. 

   Původní strategie očkování připravovaná bez účasti lékařské komory v září 2020 za ministra 

Vojtěcha, počítala s tím, že si většina lidí, včetně zdravotníků, bude muset očkování platit. 

Tuto strategii se i díky tlaku ze strany ČLK podařilo změnit. Druhá strategie z 6.12.2020 

počítala s tím, že očkování proti covidu bude bezplatné pro všechny zájemce včetně všech 

zdravotníků, že stát převezme odpovědnost za odškodňování případných vážných 

nežádoucích účinků tak jako v případě povinného očkování a že všichni zdravotníci patří do 

prioritní skupiny očkovaných.  

   Vláda nepřipravila žádnou informační kampaň, kterou by vysvětlila veřejnosti nezbytnost 

očkování. Stát tak vyklidil pole různým dezinformátorům. O objektivní informování se 

snažila ČLK. Dr. Kubek při tom spolupracoval s ostatními členy inciativy Sníh, s vedením 

vakcinologické společnosti i s profesorem Prymulou. Oddělení vzdělávání ČLK, které 

připravilo edukační materiály k léčbě nemoci Covid-19, zpracovala též materiály k očkování.  

    Vzhledem k tomu, že velkou roli v plošné očkování budou hrát kraje, jednal prezident ČLK 

23.12.2020 s předsedou Asociace krajů a hejtmanem Jihočeského kraje MUDr. Kubou a 

shodli se, že nejefektivnějším způsobem, jak očkovat statisíce osob jsou velkokapacitní 

očkovací centra zřizovaná v dopravně dobře dostupných prostorách. Na jejich zajišťování by 

se za finanční odměnu podíleli zdravotníci z ambulancí včetně soukromých lékařů. Pokud 

máme od března do konce září, tedy během 200 dní naočkovat 7 milionů osob dvěma 

dávkami vakcíny, potřebujeme těchto center cca 70, pokud každé denně naočkuje cca 1000 

osob. Centra by měla být doplněna mobilními očkovacími týmy, které zajistí očkování 

v domovech seniorů, sociálních zařízeních a seniorů či imobilních osob v domácnosti. Tyto 

týmy je třeba vytvořit okamžitě, neboť jde o očkování prioritních osob.  

   Další verze očkovací strategie, kterou údajně vzala vláda na vědomí 22.12.2020 však znovu 

dělila zdravotníky na kategorie „důležitější a méně důležití“. Tento přístup státu ke 

zdravotníkům, kteří jsou nuceni již řadu týdnů bojovat s epidemií a napravovat opakovaná 

selhání vlády a ministerstva zdravotnictví, byl pro ČLK naprosto nepřijatelný. ČLK obdržela 

návrh Strategie až 27.12.2020. 

   Dne 28.12.2020 jednal prezident ČLK s PharmDr. Blahutou, který za realizaci očkování 

odpovídal. Připomínek uplatnil celou řadu, a ještě týž den o nich informoval též pana 

ministra, který mě ujistil, že strategie bude dále upravována.  

   Dne 30.12.2020 Dr. Kubek upozornil předsedu vlády Ing. Babiše, že v současnosti je 

nejdůležitější sehnat několik milionů dávek vakcíny, během několika málo týdnů, a to doslova 

za každou cenu. Proočkování rizikových skupin obyvatel, všech zdravotníků a zaměstnanců 

sociálních zařízení je podmínkou pro možné otevírání ekonomiky. Očkovací látky nemůže 

nakupovat nikdo jiný než vláda.   

   Dne 6.1.2021 prezident ČLK vystoupil jako host na jednání zdravotního výboru Poslanecké 

sněmovny s jednoznačným požadavkem, aby všichni zdravotníci měli možnost být očkováni 

hned v první vlně očkování, a to s nejvyšší prioritou. Zároveň upozornil na to, že vláda neřeší 

problém propadu příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a nepřipravila novelu tzv. 

kompenzační vyhlášky. Vláda zároveň nijak nepokročila v zajišťování odměn pro všechny 

zdravotníky za podzimní vlnu epidemie.  

   Dne 7.1.2020 prezident ČLK požadavky a připomínky komory přednesl na prvním jednání 

Rady pro řízení onemocnění Covid-19 a následně o nich jednal s ministrem zdravotnictví na 

následujícím separátním jednání. Následně ČLK uplatnila připomínky písemně. 

   Zdravotnictví čelí v současnosti obrovskému náporu pacientů s nemocí Covid-19, přičemž 

musí řešit důsledky chybného rozhodnutí vlády, která počátkem prosince 2020 rozvolnila 

protiepidemická opatření za situace, kdy jsme neměli epidemii pod kontrolou.  
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   Zdravotnictví funguje jako celek a není možné označit některé jeho složky za důležitější než 

jiné. Jedině za předpokladu, že budou moci pracovat všichni zdravotníci, můžeme zabránit 

zhroucení zdravotní péče a zbytečným úmrtím desítek tisíc pacientů. Mají-li zdravotníci 

pracovat, musí být v první řadě oni sami zdraví. 

    Práce zdravotníků v nemocnicích na tzv. covidových jednotkách je extrémně náročná. 

Zdravotníci v ambulantních zařízeních jsou však rovněž vystaveni extrémní míře rizika, 

přičemž nemají možnost používat dostatečné osobní ochranné prostředky a nikdy neví, zda je 

ošetřovaný pacient infekční či nikoliv. Těmto skutečnostem také odpovídá vysoký podíl 

zdravotníků z ambulantních provozů, kteří onemocněli.  

   Pro ČLK je nepřijatelné, aby se ambulantní lékaři dělili na praktické lékaře a na ostatní, 

kteří jsou podle ministerstvem navrhované metodiky znevýhodňováni. Všichni zdravotníci 

čelí stejnému riziku. Není žádný rozdíl mezi praktickým lékaře a například ambulantním 

internistou, stejně tak není rozdíl mezi ostatními zdravotníky, kteří v ambulancích pracují. 

   Pro zvládnutí epidemie, ale i pro zajištění testování obyvatel a pro jejich očkování jsou 

nezbytní všichni zdravotníci. I když se nakonec někteří z nich třeba nebudou moci z 

nejrůznějších důvodů do očkování zapojit přímo, budou muset zastat práci za své kolegy, kteří 

očkovat budou. 

   Z výše uvedených důvodů musí být proočkování všech zdravotníků hned v první fázi 

očkování absolutní prioritou.   

   Vláda schválila konečnou verzi Strategie očkování včetně metodických pokynů 12.1.2020 a 

vyhověla požadavku ČLK, že ve skupině 1a s nejvyšší prioritou musí být očkováni všichni 

zdravotníci, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty nebo s potenciálně infekčním 

materiálem. Registrace zdravotníků přes Centrální rezervační systém měla být zahájena hned 

při jeho spuštění 15.1.2021. Ministr Blatný zároveň souhlasil s tím, aby pokračovalo očkování 

ambulantních zdravotníků v režimu „kolegiální výpomoci“ ze strany nemocnic, které očkují 

své zaměstnance.  

   Dne 13.1.2021 se prostřednictvím Asociace krajů obrátil Dr. Kubek na hejtmany všech 

krajů s nabídkou ČLK na spolupráci při zajišťování očkování.  

   Dne 14.1.2020 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.  

   Spuštění Centrálního rezervačního (CRS) systému pro zdravotníky se kvůli nutnosti jeho 

propojení s Národním registrem zdravotnických pracovníků odložilo. ČLK byla informována 

na poslední chvíli, ale musela tuto vzít na vědomí. Členové ČLK byli průběžně informováni 

prostřednictvím emailů. Přístup do rezervačního systému získali zdravotníci až 26.1.2021, ale 

ukázalo se, že řada lékařů se registrovat přesto nemůže. Příčinou jsou patrně 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.  

   Naší 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. Během první dne se takto přihlásilo více než 100 lékařů. 

Systém bude otevřen 14 dní a poté seznam zájemců ČLK předá patřičné složce státu. O 

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

jeho řešení. 

    V současnosti zůstává největším problémem nedostatek očkovacích látek, který 

znemožňuje včasné proočkování prioritních skupin obyvatel.  
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   Představenstvo se seznámilo s dopisem prezidenta ČLnK Mgr. Krebse prezidentovi ČLK 

MUDr. Kubkovi, s otevřeným dopisem Spolku českých studentů farmacie a s dopisem 

předsednictva spolku Mladí lékárníci.  

Představenstvo ČLK trvá na tom, že očkování může provádět pouze k tomu erudovaný 

personál (lékař a sestra) v prostorech, které jsou náležitě vybaveny pro řešení 

případných komplikací s očkováním spojených. 

Představenstvo ČLK nesouhlasí s tím, aby lékárníci v lékárnách prováděli očkování 

proti nemoci Covid-19 ani jiná očkování. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl 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 

zatím nedohodli. Prezident ČLK požaduje 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 za měsíc nenašel 

čas na slibované pokračování jednání s prezidentem ČLK. 

   Dopisem z 27.1.2021 se k požadavku na vyplácení mimořádných odměn pro zdravotníky 

přihlásili též LOK-SČL a OSZSP. 

   Posun nepřineslo ani zatím poslední jednání prezidenta ČLK s ministrem Blatným dne 

29.1.2021.  

 

 

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 péči poskytujeme ve ztížených podmínkách a s vyššími 

náklady. Jestliže nemocnice dostávají za péči o pacienty s Covid-19 vyšší úhrady, tak 

ambulantní sektor nedostává nic. Poskytovatelů zdravotních služeb do dnešní dne neví, za co 

vlastně pracovali v roce 2020. 

   ČLK požaduje novelu tzv. kompenzační úhradové vyhlášky 

Dne 26.11.2020 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví dopis s požadavky ČLK, tento 

dopis byl na vědomí zaslán též předsedovi vlády.  

   Dne 10.12.2020 jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví za přítomnosti hlavní 

náměstkyně Ing. Roegnerové.  
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  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“. 

    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.  

  

 

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 dostane k dispozici, průběžně analyzuje právní 

kancelář ČLK a výsledky budou dostupné na webových stránkách komory a v časopise 

Tempus.  

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022 

     Dohodovací řízení bude zahájeno 10.2.2021, ČLK-o.s. bude na úvodním jednání 

zastupovat Mgr. Buriánek. ČLK bude navrhovat Mgr. Buriánka za člena mandátové komise 

DŘ.  

   ČLK nenavrhuje žádné změny jednacího řádu.  

   ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, Dr. Kubek a 

Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu praktických lékařů Dr. Němeček a Mgr. MUDr. Záleská, 

v segmentu komplement Dr. Musil a Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu ambulantní 

gynekologie Dr. Henčlová a Mgr. MUDr. Záleská. 

   Nejenom zdravotní, ale i ekonomické důsledky epidemie, kterou naše vláda nezvládá, 

budou vážné. Zadlužený stát nebude mít peníze na další velkorysou podporu podnikatelů a 

není pravděpodobné, že by v takové situaci mohly zásadním způsobem růst výdaje na 

zdravotnictví. I když se samozřejmě budeme snažit utvrdit politiky i veřejnost v přesvědčení, 

že se právě zdravotnictví musí stát prioritou, nečeká nás nic jiného než poměrně tvrdý boj o 

peníze pro poskytovatele zdravotních služeb, pro jejich zaměstnance i pro soukromé lékaře. 

Máme-li v takovém boji uspět, musíme být silní. Proto v souladu s usnesením sjezdu ČLK 

vyzýváme soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. plnou moc k zastupování v dohodovacím 

řízení.  

 

 

Spolupráce ČLK se společností Lékaři bez hranic 

ČLK podpořila na základě usnesení sjezdu v roce 2020 činnost společnosti Lékaři bez hranic 

částkou 100 000,- Kč. 

Představenstvo bere na vědomí poděkování společnosti Lékaři bez hranic České 

lékařské komoře.  

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:     0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Výběrová řízení 

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

 

 

4) Vědecká rada 

 

Zadávání veřejných zakázek na dodávky léků - Spolupráce s ÚOHS 

   Ředitel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádá ČLK o nominaci odborníků, kteří by 

jménem ČLK s ÚOHS spolupracovali při řešení problematiky zadávání veřejných zakázek na 

dodávky léčivých přípravků.   

Představenstvo nominuje jako zástupce ČLK člena VR ČLK primáře MUDr. Luboše 

Kotíka. 

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:    0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Meziresortní komise pro zavedení MKN-11 v ČR 

   Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žádá ČLK o nominaci zástupce komory 

do Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR. Na 

základě rezoluce WHO z 25.5.2019 se nová verze Mezinárodní klasifikace nemocí zavádí 

s platností od 1.1.2022 s pětiletým přechodným obdobím pro vykazování statistických údajů v 

oblasti mortality.  

Představenstvo nominuje do výše uvedené komise MUDr. Michala Sojku.  

Hlasování – přítomno 19  hlasujících: 

pro:     19 

proti:      0 

zdržel se:    0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Aplikace zákona o soudních znalcích 

   Ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach upozorňuje na skutečnost, že nový zákon č. 

254/2019 Sb., o soudních znalcích, dává právo a současně ukládá povinnost profesním 

komorám zřízeným zákonem vydávat osvědčení pro žadatele o oprávnění k výkonu funkce 

znalce o způsobilosti k výkonu této funkce, bylo by vhodné přijmout nový stavovský předpis, 

případně novelizovat SP- 11 Licenční řád a stanovit pravidla, podle kterých bude ČLK 

posuzovat žádosti lékařů, kteří mají zájem o jmenování soudním znalcem v některém 

z lékařských znaleckých odvětví. 

 

 

Zneužívání ZZS 

   Dr.Kubíček upozornil na problém zneužívání zdravotnické záchranné služby. 

Představenstvo o tomto problému diskutovalo. 

 

 

Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví. 

  Dr. Mrozek informoval, že byl nejprve dopisem ministra zdravotnictví ke dni 31.12.2020 

odvolán z funkce člena Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, jejímž členem byl jako 
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předseda Vědecké rady České lékařské komory. Dopisem ministra zdravotnictví ze dne 

29.1.2021 bylo pak Dr. Mrozkovi členství ve Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví znovu 

nabídnuto. 

 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 

    

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14:00 hodin. 

 

Příští zasedání je plánováno na sobotu 27.2.2021 a další v sobotu 27.3.2021. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


