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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 29. 1. 2022 od 9:00 hodin on-line 

 

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

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

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

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

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

Omluveni:     MUDr. Doležal 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA, JUDr. Kunertová, MUDr. Sojka. 

 

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

Přítomno on-line 18 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Pronájem nebytového prostoru v přízemí Domu lékařů – představení zájemce 

  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. 

  Členové představenstva měli možnost seznámit se s dvěma nabídkami potenciálních 

nájemců. 

  Představenstvo souhlasí s tím, aby jednání o pronájmu pokračovala se společností LC 

SKINCARE, s. r. o.  

 Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   13 

proti:   1 

zdržel se:  4     Návrh byl přijat. 

 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V prosinci 2021 bylo přijato celkem 59 lékařů: 

     z toho bylo    17   lékařů se státní příslušností SR, 

     9   lékařů s jinou státní příslušností, 

               12   lékařů se slovenskou LF, 

     2   lékaři se zahraniční LF. 

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

 

Za rok 2021 bylo přijato celkem 1575 lékařů: 

     z toho bylo    333   lékařů se státní příslušností SR, 

                           137  lékařů s jinou státní příslušností, 

                 82  lékařů se slovenskou LF, 

     77  lékaři se zahraniční LF. 

V roce 2021 bylo 5 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup. 

V roce 2021 požádalo celkem 205 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

(anglický jazyk 132, německý jazyk 57, francouzský jazyk 17, španělský jazyk 7...) 
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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 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Dr. Aszalayová se připojila k jednání v 9:30 hodin, celkem je 19 členů představenstva. 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2021 

 

Vyúčtování Časopisu ČLK 1 – 12/2021 

 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden    759 318 Kč    202 569 Kč    - 556 749 Kč 

Únor    1 006 390 Kč    516 167 Kč    - 490 223 Kč 

Březen    753 702 Kč    260 749 Kč    - 492 953 Kč 

Duben    764 011 Kč    369 464 Kč    - 394 547 Kč 

Květen    753 743 Kč    307 689 Kč    - 446 054 Kč 

Červen    736 548 Kč    324 386 Kč    - 412 162 Kč 

Červenec-Srpen    764 054 Kč    240 156 Kč    - 523 898 Kč 

Září    831 514 Kč    594 281 Kč    - 237 233 Kč 

Říjen    773 460 Kč    322 361 Kč    - 451 099 Kč 

Listopad    785 705 Kč    440 591 Kč    - 345 114 Kč 

Prosinec    726 704 Kč    280 190 Kč    - 446 514 Kč 

Celkem 8 655 149 Kč 3 858 603 Kč - 4 796 546 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

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. 

 



 3 

  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. 

   Náklady na vydávání časopisu se v roce 2021 meziročně zvýšily o cca 882 000,- Kč.  

   Výnosy z vydávání časopisu se v roce 2021 meziročně zvýšily o cca 792 000,- Kč.  

   Vydávání časopisu musela ČLK v roce 2021 finančně podpořit částkou 4 796 546,- Kč, tedy 

částkou o 89 425,- Kč vyšší než v roce 2020. Při průměrném nákladu 52 500 výtisků 

odpovídá částce 8,30 Kč na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. V roce 2020 

vycházela cena jednoho výtisku časopisu pro ČLK 8,25 Kč. Za jeden výtisk časopisu tedy 

ČLK zaplatila v roce 2021 o 5 haléřů více než v roce 2020. 

Představenstvo bere informaci o ekonomice vydávání časopisu Tempus za rok 2021 na 

vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

    V září 2021 schválilo představenstvo prodej bytu obálkovou metodou za minimální cenu 

9 735 000,- Kč vč. DPH, prodej garážových stání za minimální cenu 390 000,- Kč vč. 

DPH/jedno stání. 

   Nemovitost byla přednostně nabízena formou přímého prodeje členům ČLK, kteří byli o 

možnosti informováni inzeráty v časopise Tempus, a dále pak obyvatelům daného domu. Po 

vyhodnocení nabídek představenstvo 16.12.2021 schválilo prodej jednoho garážového stání 

samostatně, a to za nejvyšší nabídnutou cenu a zároveň souhlasilo s tím, že prodej bytu spolu 

s druhým garážovým stáním bude zajišťovat realitní kancelář M & M Reality. 

   Dr. Lindovský informoval členy představenstva, že parkovací stání bude prodáno za 

572 000,- Kč vč. DPH. Částka bude uhrazena z vlastních prostředků kupujícího a prodej za 

tuto částku aktuálně kancelář ČLK dokončuje. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

    Dr. Lindovský informoval o aktuálním stavu příprav prodeje bytu a druhého garážového 

stání. Pracovní skupina doporučuje rozšířit počet zprostředkovatelů a do příštího zasedání 

představenstva rozhodnout o dalším postupu.  

Představenstvo s navrženým postupem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Nebytové prostory – Lékařská 2, Praha 5 – Motol 
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    O nebytové prostory projevila nejprve zájem Česká lékárnická komora a poté na základě 

doporučení rovněž investiční skupina kolem JUDr. Mládkové a paní Janatové. 

    Představenstvo 16.12.2021 pověřilo prezidenta ČLK Dr. Kubka jednáním s JUDr.  

Mládkovou a paní Janatovou o prodeji nemovitosti. Představenstvo si zároveň vyhradilo 

právo schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě.  

   Vzhledem ke skutečnosti, že se doposud se 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. O dalším průběhu prodeje bude 

představenstvo průběžně informovat Mgr. Valášek. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nové pojištění Domu lékařů 

   Na základě navýšení hodnoty Domu lékařů (odhad České spořitelny na 135 000 000,- Kč) 

provedením celkové rekonstrukce, zařízením domu nábytkem a audiovizuální technikou, a 

také v návaznosti na zvýšení cen stavebních materiálů, zpracovala právní kancelář ČK ve 

spolupráci s pojišťovnou Kooperativa nový návrh pojistné smlouvy. Jako VIP klientovi 

komoře Kooperativa nabízí významné slevy. 

   V současné době platí ČLK 22 844,- Kč ročně při pojistné částce 70 000 000,- Kč (budova 

před rekonstrukcí), nyní návrh smlouvy na 60 072,- Kč ročně – pojistná částka navýšena na 

110 000 000,- Kč. 

Představenstvo souhlasí s aktualizací pojištění Domu lékařů a ukládá prezidentovi ČLK 

uzavřít novou smlouvu s pojišťovnou Kooperativa na pojistnou částku 110 000 000,- Kč 

reflektující zhodnocení a zařízení budovy. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pronájem kanceláří v Domě lékařů 

   ČLK má v Domě lékařů několik volných kanceláří, Dr. Kubek informoval, že plánuje tyto 

kanceláře přednostně nabídnout za zvýhodněné nájemné k využití OS ČLK.  

Představenstvo s tímto postupem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Podmínky pronájmu konferenčních prostor v Domě lékařů 

   Dr. Kubek předložil představenstvu ČLK návrh ceníku a podmínek pronájmu konferenčních 

prostor v Domě lékařů, který zpracovalo oddělení vzdělávání ve spolupráci s právní kanceláří 

ČLK. Kalkulace obsahuje ceny za pronájem jednotlivých vzdělávacích a školících prostor 

vybavených mimo jiné moderní konferenční technikou. Smluvní část pak vymezuje základní 
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podmínky pronájmu těchto prostor, které musí být vždy v souladu se zájmy a posláním České 

lékařské komory. 

Představenstvo schvaluje ceník pronájmu konferenčních prostor pro rok 2022, včetně 

smluvních podmínek. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nové webové stránky ČLK 

   Jedním z bodů volebního programu prezidenta ČLK je vytvoření nových webových stránek.  

Představenstvo k tomuto účelu vytvořilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mečl, Dr. Němeček, 

Dr. Mrozek, Dr. Přáda a Dr. Sojka. Byly vytvořeny požadavky na obsah nových moderních 

webových stránek ČLK. Poptávka byla následně zaslána celkem 4 subjektům, jedna firma 

neodpověděla. Ze 3 došlých nabídek pracovní skupina vytvořila závěrečnou srovnávací 

tabulku, kterou předložila členům představenstva.  

   Pracovní skupina po vyhodnocení všech aspektů nabídek doporučuje představenstvu uzavřít 

smlouvu s firmou ISSA s.r.o. 
Představenstvo ukládá právnímu oddělení ČLK uzavřít s firmou ISSA, s.r.o. smlouvu o 

vytvoření nových webových stránek ČLK za podmínek uvedených v zaslané nabídce. 

Činnost pracovní skupiny bude nadále pokračovat podle schváleného harmonogramu. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:   18 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Pořízení nového služebního vozu ČLK 

   Špatný technický stav služebního vozidla Škoda Superb, rok výroby 2011, najeto 220 000 

km, vyžadoval v uplynulých dvou letech opakované drahé opravy, které již nebyly rentabilní. 

Proto Dr. Kubek požádal představenstvo, aby aktuálně vzniklý havarijní stav znemožňující 

užívání vozidla byl tentokrát řešen obstaráním nového vozu.  

   Představenstvo ČLK projednalo způsobem per rollam možnost pořízení služebního vozidla 

formou operativního leasingu, a to na základě nabídky společnosti RT Torax leasing, s.r.o., 

jejímž obsahem byla vzorová kalkulace vozidla Škoda Superb s pronájmem na 24 měsíců 

s měsíční splátkou 12 269,- Kč bez DPH (nabídka ze dne 13.1.2022). Představenstvo ČLK 

jednomyslně 18ti hlasy podpořilo návrh na pořízení služebního vozidla formou operativního 

leasingu na základě vzorové kalkulace. Následně dne 17.1.2022 společnost RT Torax leasing 

s.r.o. zaslala přednostní nabídku na okamžitý odběr vozidla Škoda Superb L&K 4x4 s měsíční 

splátkou 14 258,- Kč bez DPH s pronájmem v délce 48 měsíců. Následně Představenstvo 

ČLK v rámci diskuse a hlasováním formou per rollam tento postup schválilo poměrem hlasů 

14 pro, 2 proti. Na základě tohoto rozhodnutí byla smlouva o operativním leasingu podepsána 

a dne 21.1.2022 ČLK vozidlo převzala k užívání. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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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 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s ministrem zdravotnictví. 

   Dr. Kubek informoval, že dne 17.12.2021 zaslal písemnou gratulaci profesoru Válkovi ke 

jmenování do funkce ministra zdravotnictví a požádal zároveň vzhledem k vážné epidemické 

situaci o jednání v nejbližším možném termínu. Vhledem k tomu, že kromě několika 

telefonických hovorů během měsíce k žádnému oficiálnímu jednání prezidenta ČLK 

s ministrem zdravotnictví nedošlo, požádal Dr. Kubek dne 18.1.2022 o jednání oficiálně 

znovu. Jednání by se podle informací kanceláře ministra mělo uskutečnit 22.2.2022 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rada poskytovatelů Mz 

   Dr. Kubek informoval, že dne 18.1.2022 písemně požádal ministra zdravotnictví profesora 

Válka o členství v tzv. Radě poskytovatelů Mz, která je poradním orgánem ministra 

zdravotnictví. ČLK je největší a nejreprezentativnější organizací lékařů v ČR. 

  ČLK měla zastoupení v Radě poskytovatelů prostřednictvím svého prezidenta od počátku 

její existence, a to až do roku 2018, kdy ministr Vojtěch Radu poskytovatelů svým příkazem 

obnovil jako „externí odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního 

naplňování zdravotní politiky ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších 

otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví“. Předsedou Rady poskytovatelů byl 

ministrem Vojtěchem jmenován MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. jako zástupce České 

gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Rada poskytovatelů podle prohlášení 

ministerstva reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží 
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k objektivní vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy 

Rady poskytovatelů zdravotní péče jsou podle jejího statutu zástupci všech významných 

organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. ČLK zastupuje v rámci 

DŘ největší počet poskytovatelů zdravotních služeb (soukromých lékařů) a přesto své 

zastoupení v této radě nemá. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Útoky na lékaře a zdravotníky 

   Představenstvo ČLK pověřilo prezidenta komory, aby se bezprostředně po jmenování nové 

vlády obrátil na jejího předsedu, na ministra vnitra i na ministra zdravotnictví s žádostí o 

zajištění vyšší ochrany lékařů a ostatních zdravotníků. 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády Mgr. 

Rakušanem dne 17.1.2022 

   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 se jako prezident ČLK s žádostí o podporu obrátí rovněž na ministra 

spravedlnosti JUDr. Blažka a požádá o podporu též ministra zdravotnictví prof. Válka.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s předsedou vlády 

   Dr. Kubek informoval, že dne 22.12.2021 zaslal společně s gratulací ke jmenování do 

funkce novému předsedovi Vlády ČR profesoru Fialovi žádost o jednání o ekonomických a 

bezpečnostních problémech zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb spojených 

s epidemií nemoci Covid-19. Dne 6.1.2022 obdržel Dr. Kubek prostřednictvím kanceláře 

předsedy vlády ujištění, že se jednání uskuteční, jakmile to pracovní program předsedy vlády 

umožní.  

   Dne 24.1.2022 zaslal předseda Vlády ČR prezidentovi ČLK dopis, ve kterém ho ujistil, že 

vláda nebude tolerovat projevy agrese vůči zdravotníkům a že Policie ČR je připravena 

bezpečnost zdravotníků chránit. Stran žádosti o další mimořádné finanční odměny pro 

zdravotníky za boj s epidemií pan premiér nepovažuje jejich vyplácení za možné z důvodu 
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deficitu státního rozpočtu i očekávanému deficitnímu hospodaření zdravotních pojišťoven 

v roce 2022. Na rozdíl od ostatních zaměstnanců nová vláda nezpochybnila dojednané 

navýšení platů o 6 % a respektuje i v průměru 9 % nárůst úhrad pro zdravotnická zařízení, 

který na podzim dojednala ČLK a odborové organizace s bývalým předsedou vlády Ing. 

Babišem  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2023 

   Mz svolává na 3.2.2022 zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2023. Účastnit se 

mají pouze koordinátoři segmentů. Předseda mandátové komise Mgr. Uher informoval, že 

budou akceptovány pouze ty plné moci k zastupování, které budou dodané do tohoto termínu. 

Novinkou je postup dle ustanovení §17c, zákona č.48/1997 Sb. dle kterého mají účastníci 

(tedy sdružení poskytovatelů) povinnost do 5ti dnů od zahájení DŘ zaslat ministerstvu 

seznam všech poskytovatelů, které v dohodovacím řízení zastupují, včetně udělení data plné 

moci, a to ve stejném formátu v jakém jej požaduje mandátová komise.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

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 

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 7 měsíci požádalo. 

  Dr. Mrozek informoval o on-line jednání Vzdělávací rady lékařů, které se uskutečnilo 

18.1.2022. Jedním z projednávaných bodů byl návrh některých odborných společností na 

vytvoření několika funkčních kurzů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Epidemie nemoci Covid-19 
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   Ministr zdravotnictví profesor Válek ustavil Národní institut pro zvládání pandemie (NIZP), 

který vede epidemiolog profesor Chlíbek. Úkolem institutu je vytvářet odborná doporučení a 

stanoviska pro Mz, kterými se následně zabývá Centrální řídící tým (CŘT). CŘT s NIZP úzce 

spolupracuje a analyzuje dopady, přínosy a realizovatelnost stanovených doporučení. Ta jsou 

předkládána ministrům věnujícím se problematice covid-19, zástupcům krajů a také 

Ústřednímu krizovému štábu.  

Národní institut pro zvládání pandemie má 48 členů a skládá se z 5 odborných skupin: 

   Skupina analytická (vedoucí RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.) 

   Skupina epidemiologie a prevence covid-19 (vedoucí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., 

MBA) 

  Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 (vedoucí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.) 

  Skupina léčby a kliniky covid-19 (vedoucí prim. MUDr. Pavel Dlouhý) 

  Skupina imunologická a vakcinologická (vedoucí prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.) 

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, 

přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK. 

  Členové představenstva diskutovali o aktuální epidemické situaci a specifikách, která přináší 

varianta omikron. Například v průměru mírnější klinický průběh, anebo výrazně vyšší počet 

reinfekcí. V současnosti zároveň rychle stoupá počet nakažených zdravotníků. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Očkování proti viru SARS-Cov-2 

  Dne 10. 12. 2021 byla ve sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se 

měnila vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyhláška od března 2022 zaváděla povinné očkování proti onemocnění covid-19 

pro osoby nad 60 let a vybrané profese včetně zdravotníků. Povinné očkování pro zdravotníky 

a v některých případech i pro jiné skupiny obyvatel platí v rámci EU např. ve Francii, Řecku, 

Itálii, Maďarsku, Polsku, Rakousku. V žádné z těchto zemí nedošlo k výraznějšímu odchodu 

pracovníků ze svého zaměstnání.  

   Dne 19.1.2022 nová vláda vyhlášku zrušila. 

   Zájem o očkování v ČR klesá, v současnosti se počet prvních dávek očkování pohybuje 

okolo pouhých 2 000 za den. ČR zůstává s 63 % naočkovaných obyvatel na 22. místě v EU 

v počtu očkovaných a na 20. místě v počtu osob s podanou 3. tzv. posilovací dávkou. V počtu 

zemřelých na Covid-19 na počet obyvatel jsme naproti tomu na 3. místě za Bulharskem a 

Maďarskem.  V současnosti neexistuje žádná kampaň na podporu očkování a Mz svými 

opatřeními omezilo výhody pro očkované lidi, čímž ještě snížilo zájem o očkování.  

   V současnosti má alespoň dvě dávky očkování 88 % lékařů a 84 % zdravotních sester. 

Posilující 3. dávku si zatím nechalo aplikovat 72 % lékařů a 57 % zdravotních sester. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

https://www.mzcr.cz/ministr-zdravotnictvi-ustavil-narodni-institut-pro-zvladani-pandemie-povede-ho-epidemiolog-roman-chlibek/
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Dr. Sojka podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil. 

 

   V souvislosti s účastí zástupců ČLK v komisích v rámci výběrových řízení na revizní lékaře 

VZP byly představenstvem na podzim 2021 diskutovány požadavky na kvalifikační 

předpoklady revizních lékařů. 

   Dr. Sojka předal představenstvu informaci VZP o kvalifikačních požadavcích, které tato 

pojišťovna po svých revizních lékařích vyžaduje.  

   Lékař, ucházející se o pozici revizního lékaře VZP se způsobilostí pro samostatnou revizní 

činnost dodává: 

1) Kopii vysokoškolského diplomu 

2) Kopii dokladů o získání certifikátu o absolvování základního kmene nebo o 

absolvování dalšího specializačního vzdělávání  

3) Přehled dosavadní praxe s přesným uvedením pracovišť a doby zaměstnání 

4) Kopii dokladu o členství v lékařské komoře 

   Lékaři, kteří nedoloží kopii dokladů o získání certifikátu o absolvování základního kmene 

nebo o absolvování dalšího specializačního vzdělávání, nevykonávají v pojišťovně revizní 

činnost, ale mohou vyřizovat dotazy poskytovatelů zdravotní péče, poskytovat klientský 

servis (řešení stížností, poskytování informací) a další administrativní činnost. 

 

 

4) VR ČLK 

 

Vzhledem k epidemické situaci se poslední jednání VR ČLK konalo 11.11.2021. 

 

Aprobační zkoušky – zkušební komise 

   Dr. Mrozek informoval o svém jednání se zástupci Odboru vědy a lékařských povolání Mz 

a se zástupci IPVZ. 

    Ministerstvo schválilo požadavek Dr. Mrozka na účast zástupce ČLK ve zkušební komisi 

pro aprobační zkoušky. ČLK byla vyzvána k nominaci 15 svých zástupců do této komise do 

dubna 2022.  Jedná se o odborníky v oborech: vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie, 

gynekologie a porodnictví. 

Představenstvo bere na vědomí. 

 

 

Nostrifikace diplomů o absolvování zahraniční LF 

   Dr. Mrozek obdržel z IPVZ dotaz, jak ČLK vnímá současný stav uznávání diplomů o 

absolvování lékařské fakulty v zahraničí – tzv. nostrifikace. 

   V návrhu novely vysokoškolského zákona, který v minulém volebním období sněmovna 

sice nestihla projednat, ale který může být dán k projednávání znovu, se objevily změny, které 

by ještě zhoršily současný stav uznávání diplomů o absolvování lékařské fakulty v zahraničí. 

Nebyla by totiž porovnávána srovnatelnost studijních programů, ale pouze kompetence, které 

nabude absolvent zahraniční vysoké školy na území státu, kde lékařská fakulta sídlí. Již 

v současné době, kdy lékařské fakulty hodnotí srovnatelnost studijních programů se 

setkáváme s lidmi, kterým sice byl nostrifikován lékařský diplom, ale jejich odborné znalosti 

o absolvování plnohodnotné lékařské fakulty nesvědčí.  

   Představenstvo ČLK považuje současný stav uznávání diplomů o absolvování lékařské 

fakulty v zahraničí za nevyhovující a žádá Mz, aby se zasadilo o změnu systému 

uznávání diplomů o absolvování zahraniční lékařské fakulty.  Nový systém nostrifikací 

by měl být centralizován a musí obsahovat kontrolní mechanismy, které ověří, zda 

nositel diplomu skutečně lékařskou fakultu absolvoval a zda fakulta nabízí vzdělání ve 
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struktuře a kvalitě která je srovnatelná s lékařskými fakultami na území ČR. 

Představenstvo ČLK varuje před jakýmkoliv rozvolňováním současného, z našeho 

pohledu již tak nedostatečného systému uznávání zahraničních diplomů o absolvování 

lékařské fakulty. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Uznávání diplomů UEMS 

   Dr. Mrozek informoval o dotazu IPVZ na názor ČLK ohledně možnosti uznávání atestací 

nebo jejich částí na základě tzv. Evropských diplomů vydávaných organizací UEMS (Union 

europeenne des medecins specialistes). UEMS je nevládní organizací, reprezentující národní 

sdružení lékařských specialistů EU a přidružených států.  

   Představenstvo ČLK nesouhlasí s uznáváním diplomů vydaných organizací UEMS 

(Union europeenne des medecins specialistes) jako ekvivalentu nebo části specializované 

způsobilosti, případně nástavbové atestace definovaných zákonem 95/2004 Sb. UEMS je 

nevládním dobrovolným sdružením lékařských specialistů a její rozhodnutí nepodléhají 

kontrole orgánů Evropské unie. Představenstvo konstatuje že i samotná organizace 

UEMS na svých webových stránkách informuje, že jí vydávaný „Evropský diplom“ 

neuděluje žádná práva jejímu nositeli. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Akreditační komise pro vnitřní lékařství – informace 

   Dr. Mrozek informoval o své účasti na zasedání akreditační komise pro vnitřní lékařství dne 

19. 1. 2022. Hlavním bodem jednání byla možnost započtení části předatestační přípravy u 

specialistů ve vnitřním lékařství, kteří chtějí absolvovat další obor s interním kmenem – 

aplikace tzv. zásuvkového systému.  

   Dr. Mrozek možnost, že již během přípravy na specializační způsobilost v oboru vnitřní 

lékařství by mohl lékař absolvovat část praxe v užším oboru, podpořil. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 
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Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 26.2.2022 v Domě lékařů v Praze 9. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


