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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 16. 12. 2021 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, 

MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková,  

                       MUDr. Mach, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Šťastný, PhD. 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA.  

 

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

Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V listopadu 2021 bylo přijato celkem 59 lékařů: 

     z toho bylo      17   lékařů se státní příslušností SR  

       8    lékařů s jinou státní příslušností 

       8    lékařů se slovenskou LF 

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

V roce 2021 požádalo dosud 188 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 prosinci 2021. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

   Pronájem Nebytového prostoru v Domě lékařů 

ČLK nabízí ve spolupráci se společnostmi Engel&Völkers a Knight Frank k pronájmu 

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

ploše 364 m2 se samostatným vchodem, které jsou vhodné například pro lékařské ambulance, 

kliniku, lékárnu apod. Bližší informace poskytnou výše uvedené společnosti, případně ředitel 

kanceláře ČLK Mgr. Valašek. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

    Dne 2.9.2021 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 jsou o 

možnosti informováni inzeráty v časopise Tempus a emaily rozesílanými kanceláří ČLK.  

     Dr. Lindovský informoval o aktuálním stavu příprav prodeje. 

Představenstvo děkuje Dr. Lindovskému a ostatním členům pracovní skupiny za 

odvedenou práci. 

Představenstvo schvaluje prodej jednoho garážového stání samostatně, a to za nejvyšší 

nabídnutou cenu a zároveň souhlasí s tím, že prodej bytu spolu s druhým garážovým 

stáním bude zajišťovat realitní kancelář M & M Reality. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Centrální kanceláře ČLK v Praze 5 – prodej 

    O nebytový prostor projevila nejprve zájem Česká lékárnická komora a poté na základě 

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

    Představenstvo pověřilo prezidenta ČLK Dr. Kubka jednáním s JUDr.  Mládkovou a paní 

Janatovou o prodeji nemovitosti. Představenstvo si vyhradilo právo schválit Smlouvu o 

budoucí kupní smlouvě. Jednání o prodeji nemovitosti pokračují a text smlouvy není dosud 

dojednán. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Tempus medicorum – vydávání časopisu 

   Dr. Kubek informoval, že se mu společně s Dr. Sojkou podařilo pro rok 2022 vyjednat 

s generálním ředitelem České pošty zachování stejné ceny za distribuci časopisu Tempus 

Medicorum, jaká platila v roce 2021. Zároveň informoval, že kvůli všeobecnému nedostatku 

papíru a jeho zdražování zvyšuje tiskárna Severotisk s.r.o. smluvní cenu za tisk časopisu 

Tempus Medicorum, a to při zachování stávající kvality papíru, ve variantě 40 stran + 4 

strany obálka ze současných 3,750 Kč na 4,875 Kč (bez DPH) a ve variantě 48 stran + 4 

strany obálka ze současných 4,090 Kč na 5,317 Kč (bez DPH). 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Nové webové stránky ČLK 

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

Dr. Mečl informoval o dosavadní činnosti pracovní skupiny jmenované představenstvem. 

   Pracovní skupina zpracovala požadavky, které by měla nová webová stránka splňovat a 

v rámci poptávkového řízení osloví pět firem za účelem porovnání kvality a ceny. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela SP 15 – Spisový řád ČLK 

   SP 15 – Spisový řád ČLK stanoví seznam dokumentů, které ČLK archivuje trvale a seznam 

dokumentů, které ČLK archivuje. Všechny ostatní písemnosti ČLK archivuje nejméně po 

dobu 5 let.    

   Na základě podnětu představenstva OS ČLK Liberec, které předložil jeho předseda Dr. 

Mečl zpracovala právní kancelář ČLK dvě varianty návrhu stanovení doby archivace 

dokumentů o zemřelých členech ČLK. Z těchto variant zvolilo představenstva na svém 

listopadovém zasedání variantu, podle níž ustanovení § 11a odst. 3 Spisového řádu ČLK 

zavádí desetiletou minimální lhůtu archivace písemností týkajících se výlučně těch členů 

komory, kteří zemřeli. Délka lhůty v rozsahu 10 let je užita analogicky k době archivace 

zdravotnické dokumentace u zemřelých pacientů registrujících poskytovatelů dle vyhlášky č. 

98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Podle návrhu tedy ČLK „archivuje písemnosti, 

které jsou komorou vedeny výlučně o lékaři, který byl členem ČLK a zemřel, nejméně po 

dobu 10ti let ode dne jeho úmrtí“. 

Představenstvo návrh novely SP-15 Spisový řád ČLK schvaluje.  

Hlasování – přítomno 12  hlasující 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 10. konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát tématu „Důstojnost v medicíně“ se uskutečnila 2.12.2021 a 

to prostřednictvím on-line přenosu z Domu lékařů.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Ples lékařů Českých 

   Dr. Kubek informoval, že po dohodě s LOK-SČL byl zrušen 25. reprezentativní Ples lékařů 

českých, který měla pořádat ČLK spolu s LOK-SČL v sobotu 29.1.2022 v Paláci Žofín 

v Praze. Pokud to epidemická situace dovolí, měl by se 25. Ples lékařů Českých konat na 

stejném místě za rok, tedy poslední sobotu v měsíci lednu 2023. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Inventarizační komise 

   Inventarizace majetku ČLK bude provedena k 31.12.2021 inventarizační komisí ve složení: 

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

Reitschlägerová, Pavla Hašková. 

Představenstvo schvaluje složení inventarizační komise. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Epidemie nemoci Covid-19 

  Členové představenstva diskutovali o aktuální epidemické situaci, o stavu očkování i o riziku 

opětovného vzplanutí epidemii při rozšíření nakažlivější tzv. omikron varianty viru SARS-

Cov-2. 

 

 Dr. Přáda se připojil k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 13 členů 

představenstva. 

 

Očkování proti viru SARS-Cov-2 

   Dr. Kubek informoval o tom, že spolu s dalšími veřejně známými lékaři podpořil aktivitu 

společnosti „Lékaři pomáhají Česku“, jejímž cílem je co nejrychleji zajistit podání třetí tzv. 

posilující dávky očkování co největšímu počtu zájemců. Na základě výzvy se přihlásilo 1 300 

dobrovolníků z řad zdravotníků.  

   Dr. Kubek informoval, že po jednání s předsedou Českého červeného kříže doc. MUDr. 

Juklem podpořil jménem ČLK projekt mobilních očkovacích center. 

   ČLK podporuje očkování a souhlasí s tím, aby očkování proti nemoci Covid-19 bylo pro 

zdravotníky povinné. V současnosti je naočkováno 88 % lékařů, přičemž 58 % lékařů již 

obdrželo i třetí dávku očkování, a 83 % zdravotních sester, přičemž třetí dávku obdrželo zatím 

41 % zdravotních sester.  

   Představenstvo ČLK konstatuje, že ošetřující lékař je oprávněn v rámci poskytování 

zdravotní péče vyžadovat informaci o tom, zda je pacient očkován proti nemoci Covid-

19, nebo zda prodělal onemocnění Covid-19. Tato informace, tj. zda je pacient očkován 

proti nemoci Covid-19, případně zda prodělal onemocnění Covid-19, je nezbytnou 

obsahovou součástí anamnézy pacienta,  a to bez ohledu na odbornost poskytovatele 

zdravotních služeb, ale i zdravotní důvody, pro které pacient ošetřujícího lékaře 

vyhledal. Ošetřující lékař má legitimní nárok na tuto informaci i vzhledem k potřebě 

dalších případných opatření, které mají chránit zdravotnický personál poskytovatele 

zdravotních služeb a ostatní pacienty. Žádá-li tuto informaci ošetřující lékař, je mimo 

jiné zřejmé, že i tato informace je součástí lékařského tajemství, která je 

zaznamenávána do zdravotnické dokumentace pacienta, která podléhá povinné 

mlčenlivosti. 
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Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Útoky na lékaře a zdravotníky 

   Představenstvo ČLK se znepokojením sleduje množící se projevy vulgarity, slovní a 

bohužel již i fyzické agrese vůči zdravotníkům. Zdravotníci za epidemii nemohou. 

Zdravotníci jsou profesionálové, kteří se snaží zachraňovat lidské životy a zdraví a 

mírnit tak dopady epidemie nemoci Covid-19. Zdravotníci jsou však zároveň také lidé, a 

jako občané České republiky mají také oni svoji důstojnost a svá práva. 

   Česká lékařská komora odsuzuje veškeré fyzické i verbální útoky vedené vůči 

zdravotníkům. Komora oceňuje vysokou profesionalitu zdravotníků a vyzývá je ke klidu 

a rozvaze. Komora však zároveň také důrazně žádá Policii ČR, aby netolerovala útoky 

vůči zdravotníkům, a to ani ty, které jsou vedeny na tzv. sociálních sítích. ČLK trvá na 

dodržování právního řádu České republiky, a tedy na potrestání viníků těchto útoků i 

osob, které je k takovým útokům nabádají.   

   Představenstvo ČLK pověřuje 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. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Česká lékařská komora zdůrazňuje, že díky mimořádnému nasazení zdravotníků 

zatím nedošlo k zásadnímu ochromení fungování společnosti, které by mělo závažné 

sociální a ekonomické dopady.  

   Česká lékařská komora požaduje pro všechny zdravotníky za pracovní nasazení 

v současné vlně epidemie Covid-19 mimořádné finanční ohodnocení.  

   Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby po jmenování nové vlády zahájil 

jednání o těchto finančních kompenzacích a odměnách pro zdravotníky za pracovní 

nasazení v současné vlně epidemie Covid-19  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Představenstvo ČLK plně v souladu s doporučeními Vědecké rady ČLK a relevantních 

odborných autorit prosazuje vědeckou medicínu založenou na důkazech.  

   Představenstvo ČLK znovu důrazně vyzývá všechny lékaře, aby respektovali odborná 

doporučení, která ČLK zveřejňuje. Žádáme všechny lékaře, aby podporovali očkování 

včetně podávání tzv. posilovacích dávek očkování a aby neškodili svým pacientům 

šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování. Zároveň 

vyzýváme všechny zdravotníky, aby se nechali naočkovat a přeočkovávat.  

   Představenstvo ČLK se distancuje od aktivity tzv. „Paralelní lékařské komory“, která 

není žádnou názorovou platformou uvnitř České lékařské komory, jak se snaží tvrdit 

skupinka aktivistů, kteří zneužívají jméno a znak České lékařské komory k tomu, aby 

svým aktivitám dodali zdání serióznosti.  



 6 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pandemický zákon  

   ČLK dostala k připomínkám návrh novely tzv. Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 

Sb.). Pokud by nebyla novela zákona schválena, pak by podstatná část jeho ustanovení 

přestala platit k 28.2.2022 a ještě více by se tak snížila akceschopnost Mz a krajských 

hygienických stanic v boji s epidemií nemoci Covid-19 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

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

zúčastnili. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Plenární zasedání CPME – Oslo 26.-27.11.2021 

   Dr. Kubek informoval o jednání, kterého se účastnil spolu s předsedkyní Etické komise 

ČLK Dr. Stehlíkovou a vedoucí zahraničního oddělení ČLK paní Zuzanou Vystrčilovou.  

   Novým prezidentem CPME byl na následující tři roky zvolen Dr. Christiaan Keijzer 

(Nizozemí), který vystřídá profesora Dr. Franka Ulricha Montgomeryho (Německo). 

Výkonný výbor budou dále tvořit dvě nové viceprezidentky – Dr. Marily Passakiotou (Řecko) 

a Dr. Jacqueline Rossant-Lumbroso (Francie), které se tímto připojí ke znovuzvoleným 

viceprezidentům Dr. Olemu Johanu Bakkemu (Norsko) a Dr. Rayovi Walleymu (Irsko), spolu 

s Dr. Marjo Parkkila-Harju (Finsko) v roli pokladníka.  

   Účastníci jednání přijali pozvání tlumočené prezidentem ČLK Dr. Kubkem a plenární 

zasedání CPME se tak u příležitosti Českého předsednictví EU uskuteční ve dnech 27.-

29.10.2022 v Praze. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Konference EFMA – on line 9.12.2021  

   36. konference EFMA (Evropské fórum lékařských asociací) byla věnována problematice 

očkování proti nemoci Covid-19 a to s důrazem na země, jejichž obyvatelstvo z nejrůznějších 

příčin není dostatečně proočkováno, 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

5) VR ČLK 

 

Dr. Mrozek informoval že jednání Vědecké rady plánované na 9.12.2021 se kvůli epidemické 

situaci neuskutečnilo. 

 

6) Licence 
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7) Různé 

 

Představenstvo odhlasovalo odměnu prezidentovi ČLK MUDr. Milanovi Kubkovi ve 

výši trojnásobku měsíční paušální náhrady za ztrátu času.  

Hlasování – přítomno 12 hlasujících: 

pro:   11 

proti :   1 

zdržel se:  0     Návrh byl přijat. 

 

 

MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD. - viceprezident ČLK se návrhu na odměnu ve výši 

jednonásobku platu vzdal. 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK se hlasování neúčastnil. 

 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12:15 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 29.1.2022 v Domě lékařů v Praze 9. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


