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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 10. 10. 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

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

MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, 

MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. 

Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr. Musil, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra. 

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

 

 

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

Přítomno členů 15 představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

 V září 2020 bylo přijato celkem 229 lékařů: 

z toho bylo      42   lékařů se státní příslušností SR 

18   lékařů s jinou státní příslušností 

17   lékařů se slovenskou LF 

  7   lékařů se zahraniční LF 

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

V roce 2020 požádalo dosud 130 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti  

 

 

Vzdělávací portál ČLK 

   Dr. Kubek seznámil představenstvo s informací vedoucího oddělení vzdělávání ČLK 

profesora Ptáčka. 

  Vzdělávací portál již funguje. V současnosti probíhají postupné registrace lékařů do 

systému. Dosud se přihlásilo cca 5 000 lékařů, přičemž cca 470 z nich již požádalo o uznání 

kreditů. V rámci systému bylo přiděleno již více než 23 000 kreditů. Do systému se dále 

přihlásilo již 173 poskytovatelů vzdělávacích akcí a bylo akreditováno 220 vzdělávacích akcí.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Lékaři sobě 

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

lékařů 604 dárců, a to celkovou částkou 1 946 350,- 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.       

Představenstvo dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9:25 hodin, přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

   Od zahájení stavby proběhlo již 45 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za 

stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné 

na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad 

rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou. 

   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací. Firma Termitan s.r.o. zatím vystavila 

jedenáct faktur, a to: 

- za listopad 2019 na částku 1 086 193,- Kč 

- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,- Kč  

S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas 

na lednovém zasedání. 

- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč 

- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč 

S proplacením faktur za leden 2020 a únor 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na 

únorovém zasedání. 

- za březen 2020 na částku 21 127 657,- Kč 

S proplacením faktury za březen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per 

rollam v dubnu. 

- za duben 2020 na částku 5 827 513,- Kč 

S proplacením faktury za duben 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per 

rollam v první polovině května. 

- za květen 2020 na částku 6 486 273,- Kč 

S proplacením faktury za květen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na červnovém 

zasedání. 

- za červen 2020 na částku 7 726 553,- Kč  

S proplacením faktury za červen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na červencovém 

zasedání. 

- za červenec 2020 na částku 1 969 126,- Kč  

S proplacením faktury za červenec 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním 

per rollam v srpnu. 

- za srpen 2020 na částku 2 834 655,- Kč  

S proplacením faktury za srpen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na zářijovém 

zasedání. 

- za září 2020 na částku 3 151 010,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena) 

 

Největší fakturované položky za měsíc září jsou: 

- 1 818 165,50 Kč – dokončovací práce v celém objektu 

- 391 335,- Kč – konstrukce zámečnické (hliníkové stěny v 1.NP oddělující průjezd) 

- 294 738,25 Kč – dveře (2x sekční vrata v průjezdu + vstupní dveře do objektu) 

- 164 600,- Kč – chlazení 

- 150 904,86 Kč – výmalby  

 

   Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 57 916 792,- Kč.  
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   Zbývá vyfakturovat 5 346 300,58 Kč ze Smlouvy o dílo a 1 091 643,00 Kč z Dodatků č. 1, 

2 a 3. Schválený Dodatek č. 4 zatím nebyl uzavřen, čekáme na přepočet cen dle URS. Se 

zahrnutím plánovaného Dodatku č. 4 (v maximálních cenách) činí vícepráce 2 253 346,39 Kč, 

objednávky nad rámec Díla 1 341 835,81 Kč, poddodávky 3 364 853,70 Kč. 

   V souladu s bodem 8.6 Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 je vyfakturováno 90 % 

z celkové ceny. Zbývajících 10 % bude rozděleno takto: 7,5 % bude uvolněno konečnou 

fakturou po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky stavby, 2,5 % se stává pozastávkou 

po dobu záruky. 

   Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan 

s.r.o. za měsíc září 2020.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

   Členové představenstva byli informováni o smluvních dokumentech, které je nezbytné 

uzavřít v příštím týdnu, protože musí být předloženy stavebnímu úřadu na závěrečné kontrolní 

prohlídce za účelem vydání kolaudačního souhlasu, která se uskuteční dne 20.10.2020. Jedná 

se o tyto dvě smlouvy: 

1) Smlouva o dílo na servis výtahu s dodavatelem výtahu společností Výtahy Bestlift, 

s.r.o. – výtah je spolu s celým dílem v záruce, paušální platba 1750,-Kč měsíčně  

2) Smlouva o připojení Domu lékařů na Pult centrální ochrany Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy se společností M connections, která je Hasičským záchranným 

sborem pověřena k uzavírání těchto smluv 

náklady ČLK (zřizovací náklady pro připojení ve výši 81 842,-Kč hradí Termitan 

s.r.o. v rámci díla):  

vlastní připojení 24 653,-Kč 

bezpečnostní audit 7 448,50 Kč 

         + měsíční paušál 6 499,-Kč 

  Představenstvo vyslovuje souhlas s uzavřením smlouvy na servis výtahu a smlouvy o 

připojení domu na Pult centrální ochrany HZS, které budou předloženy stavebnímu 

úřadu u kolaudace. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Členové představenstva byli informováni o nabídce pana Jaroslava Sýkory, společnost 

INTERSIGN, s.r.o., na označení Domu lékařů (navrženo Ing. arch. Rymešem) takto: 

- měděný nápis „DŮM LÉKAŘŮ“ na fasádu - 95 400,-Kč 

- označení vchodu – lakovaná kovová deska s vystouplým textem „Česká lékařské komora a 

znakem - 52 700,-Kč a na druhé straně dveří deska se stejného materiálu s výřezem pro 

videotelefon - 12 900,-Kč 

-doprava a montáž - 30 000,-Kč 

cena celkem – 191 000,-Kč 

   Představenstvo vyslovuje souhlas s objednáním nápisu na fasádu a desek ke vchodu 

s označením ČLK dle výše uvedené nabídky včetně montáže na Dům lékařů. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 
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zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Covid - 19 a činnost ČLK 

   Představenstvo svolalo původně XXXV. Sjezd ČLK na sobotu 28. a neděli 29.11.2020 do 

hotelu Clarion v Praze. 

   S přihlédnutím k epidemické situaci pak na základě jednomyslného doporučení předsedů 

OS ČLK, kteří se účastnili porady dne 10.9.2020, schválilo představenstvo per rollam nové 

usnesení: V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK 

sjezd delegátů ČLK do Prahy na sobotu 28.11.2020. 

    Vzhledem k tomu, že prostory hotelu Clarion neumožňují zajistit splnění 

protiepidemických opatření (rozestupy) pro více než 400 delegátů sjezdu, jedná ředitel 

kanceláře ČLK Mgr. Valášek o možnostech stornování akce tak, aby nedošlo ke 

zbytečným finančním ztrátám na straně ČLK. Pokud by bylo možno v souladu 

s protiepidemickými opatřeními jednodenní sjezd s redukovaným programem v plánovaném 

termínu 28.11.2020 uskutečnit, nabízí se jako místo jeho konání malá sportovní hala Sparta 

Praha v Praze 9, která má kapacitu 1 200 diváků a umožnila by tedy zachování rozestupů 

mezi delegáty. 

   Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci rozhodl prezident ČLK po poradě s vedoucím 

oddělení vzdělávání profesorem Ptáčkem o zrušení veškerých prezenčním způsobem 

pořádaných vzdělávacích akcí, a to zatím na měsíc říjen. V současnosti již konání těchto akcí 

zakazují přímo nařízení vlády. 

   Právní kancelář ČLK na základě rozboru platných protiepidemických nařízení dospěla ke 

stanovisku, že okresní shromáždění ČLK je možno pořádat vzhledem k charakteru profesní 

lékařské samosprávy, která plní některé úlohy orgánu veřejné moci. 

  Po konzultaci s ministrem zdravotnictví prof. Prymulou však prezident ČLK s ohledem na 

epidemickou situaci rozeslal dne 8.10.2020 předsedům OS ČLK doporučení, aby konání 

okresních shromáždění odložili. Riziko nákazy většího množství lékařů v rámci takových 

jednání je totiž vysoké.  

   Jednání Etické komise plánované na 22.10.2920 proběhne distančním způsobem.  

   Slavnost spojená s udílením ceny prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání 

lékařů se dne 3.11.2020 neuskuteční.  

   S účinností od 13.10.2020 vstoupí v platnost změny organizace práce, které připravil ředitel 

kanceláře ČLK Mgr. Valášek.  

   Dr. Kubek navrhuje, aby vzhledem k závažnosti situace ve zdravotnictví představenstvo 

rozhodlo o zrušení tradičního Plesu lékařů, který je plánován na 30.1.2021 v Paláci Žofín 

v Praze. Spolupořadatel plesu LOK-SČL se zrušením plesu souhlasí. Rozhodnutí je třeba 

učinit včas a minimalizovat tak ekonomické ztráty pro ČLK. 

   Představenstvo s návrhem na zrušení Plesu lékařů v lednu 2021 souhlasí 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci představenstvo ČLK ruší sjezd 

delegátů svolaný na 28.11.2020. Sjezd bude svolán v nejbližším možném termínu 

v návaznosti na ukončení účinnosti mimořádných epidemiologických opatření. 

Představenstvo ukládá právní kanceláři, aby sledovala aktuální nařízení a opatření, a 

aby informovala představenstvo ČLK o možnostech konání sjezdu delegátů ČLK. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 
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pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Očkování lékařů proti chřipce 

  Dr. Kubek informoval o tom, že se 15.9.2020 obrátil na tehdejšího ministra zdravotnictví 

Vojtěcha s dotazy ohledně očkování proti chřipce: 

-  Jakým způsobem je zajištěno očkování zdravotníků proti chřipce, resp. lze pro lékaře a 

zdravotnické pracovníky zajistit dostačené množství očkovací látky?  

-  Jak mají zájemci o očkování z řad lékařů a dalších zdravotníků postupovat? 

- Jak mohou praktičtí lékaři zajistit dostatečný počet vakcíny pro své, zejména rizikové 

pacienty? 

Dopis zůstal bez odpovědi. 

   Dr. Kubek informoval, že po jednáních s náměstkem ministra profesorem Šedo se objevila 

nabídka 1 000 kusů očkovacích látek pro lékaře, které by mohla komora zakoupit. Na dotaz 

prezidenta ČLK, zda má komora nabídku využít a očkovací látky v ceně cca 300,- Kč za kus 

svým členům zaplatit, vyslovila většina reagujících předsedů OS ČLK souhlas. Projekt 

považují za smysluplný, o očkovací látky pro své členy mají zájem a jsou schopní a ochotní 

pomoci s jejich distribucí, někteří i se zaplacením. 

  Představenstvo s projektem souhlasí a schvaluje, že Česká lékařská komora svým 

členům 1 000 ks vakcín proti chřipce zaplatí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Covid-19 – informace prezidenta ČLK 

  Na zhoršující se epidemickou situaci, která je důsledkem nezodpovědného chování řady 

obyvatel a chybných rozhodnutí politiků, kteří neměli odvahu včas znovu zavést 

protiepidemická opatření upozornil prezident ČLK Dr. Kubek veřejným dopisem 8.9.2020. 

  Dne 9.9.2020 pak upozornil všechny lékaře na skutečnost, že jak vyplývá z dopisu ministra 

Vojtěcha hejtmanům ze dne 28. 8. 2020, stát nepočítá s tím, že by zajišťoval osobní ochranné 

pomůcky pro soukromé lékaře. Ministr zdravotnictví uložil ředitelům přímo řízených 

nemocnic, aby si vytvořili zásoby na 2 měsíce provozu, a obdobný postup v případě krajských 

nemocnic doporučil hejtmanům. Jménem ČLK Dr. Kubek znovu doporučil soukromým 

lékařům, aby si, pokud tak dosud neučinili, rovněž nakoupili zásoby dezinfekce, osobních 

ochranných prostředků a dalšího nezbytného zdravotnického materiálu. 

   21.9.2020 rezignoval ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, nový ministrem byl 

jmenován profesor Prymula. 

   Dr. Kubek okamžitě začal jednat s představiteli VZP o ekonomických kompenzacích pro 

poskytovatele zdravotních služeb. Je jasné, že předpoklad ministra Vojtěcha, že díky 

zvýšenému zájmu ze strany pacientů poskytovatelé zdravotních služeb během léta a podzimu 

doženou ekonomické ztráty způsobené první vlnou epidemie, se již nenaplní. Kompenzační 

vyhláška vydaná ministerstvem zdravotnictví se stala nedostatečnou. Ve dnech 5. a 6. 10. 

2020 vydala VZP organizační opatření č. 42/2020, které s okamžitou účinností umožňuje 

praktickým lékařům i praktickým lékařům pro děti a dorost vykazovat kód 01300 Distanční 
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konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem a ambulantním specialistům vykazovat 

kódy 09614 Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou a 09616 

Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným 

chronickým onemocněním. Vykázání obou těchto výkonů není podmíněno úpravou přílohy č. 

2 smlouvy s pojišťovnou, je tedy umožněno automaticky. ČLK je připravena jednat s dalšími 

zdravotními pojišťovnami. Prezident ČLK pověřil touto agendou Mgr. MUDr. Záleskou. 

   ČLK není organizátorem ani poskytovatelem zdravotních služeb a nemůže tedy rozhodovat 

o jejich omezování. Prezident ČLK přesto 29.9.2020 veřejně upozornil kompetentní osoby na 

skutečnost, že nemocnice se musí připravovat na nevyhnutelný nápor dalších stovek pacientů 

se závažným průběhem coronavirové infekce. Vše zkomplikovaly blížící se krajské volby, 

kdy vládnoucí politici měli tendenci situaci veřejně spíše zlehčovat.  

  Navzdory zhoršující se epidemické situaci část občanů stále nepovažuje epidemii covid-19 

za větší nebezpečí a odmítá respektovat protiepidemická nařízení a doporučení. Negativní roli 

při formování tohoto postoje části veřejnosti sehráli i někteří mediálně známí a vlivní lékaři, 

kteří smysl protiepidemických opatření zpochybňují. Jednou z nejviditelnějších takových 

aktivit se stal „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím“, který ve formě petice 

podepsalo několik desítek tisíc občanů. Mezi autory a signatáři jsou například MUDr. Radkin 

Honzák, MUDr. Jan Hnízdil, Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a prezident stomatologické komory 

Doc. MUDr. Roman Šmucler 

   Dr. Kubek 5.10.2020 navrhl, aby se s ohledem na nebezpečně se zhoršující epidemickou 

situaci představenstvo ČLK distancovalo od zmíněného dopisu a petice tímto usnesením: 

Česká lékařská komora se distancuje od tzv. „Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a 

médiím“ a vyzývá všechny občany, aby respektovali nejenom platná protiepidemická nařízení, 

ale také doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, hygienické služby a dalších kompetentních 

orgánů a institucí. 

Během pěti dnů se k návrhu vyslovilo celkem 19 členů představenstva a to takto: 

pro:     9 (Kubek, Voleman, Němeček, Kubíček, Trnka, Musil, Henčlová, Tomek, 

Mlynářová) 

proti:    3 (Vávra, Dernerová, Říhová) 

zdržel se:  7 (Monhart, Dobeš, Doležal, Dostalíková, Mach, Sedláček, Mrozek) 

Ti, kdo se zdrželi, učinili tak většinou z důvodu, že chtějí o návrhu jednat osobně během 

plánovaného zasedání představenstva.      

Návrh nebyl přijat 

  Od otevřeného dopisu a petice, která jej provází, se veřejně distancovala trojice primářů 

infekčních oddělení nemocnic, kde se o pacienty s covid-19 starají. Veřejné vyjádření kolegů 

Dr. Baroš (Ústí nad Labem), Dr. Sagan (Ostrava) a Dr. Chrdle (České Budějovice) prezident 

ČLK podpořil.  

   Dne 5. 10. 2020 vstoupil v ČR kvůli epidemii covid-19 podruhé v platnost stav nouze a 

prezident ČLK Dr. Kubek se otevřeným dopisem obrátil na občany s výzvou, aby 

nepodceňovali nebezpečí infekce, aby respektovali veškerá protiepidemická nařízení a 

doporučení a aby tak pomohli zdravotníkům epidemii zvládat. Tato výzva prezidenta ČLK 

měla velký ohlas. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek dále vystoupil 7.10.2020 na zdravotním výboru Poslanecké 

sněmovny s žádostí zdravotníků o pomoc a o podporu při zvládání současné vlny epidemie 

covid-19.  

   Současná situace je mnohem závažnější, než byla na jaře letošního roku. Je jasné, že bez 

ekonomických ztrát se již epidemii zvládnout nepodaří. Lékařská komora podporuje 

protiepidemická opatření a chápe nutnost jejich dalšího zpřísňování. Prioritou je, aby lidé 

mohli chodit do práce. Pro zdravotnictví, ve kterém pracují převážně ženy, je extrémně 

důležité udržel otevřený první stupeň základních škol a školy mateřské. V případě jejich 
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zavření by se významně zhoršila personální krize ve zdravotnictví. Počty nakažených 

zdravotníků rychle rostou a již nyní musí v řadě nemocnic pracovat i zdravotníci, kteří jsou 

v karanténě.  

   Je třeba uvolnit kapacity nemocnic a připravit je na nápor pacientů s covid-19 a to i těch ve 

vážném stavu. Je třeba odkládat plánované operace a zákroky, aby zůstala zachována 

dostupnost péče pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezodkladnou péči, a to pro 

všechny diagnózy. Nemocnicím je možno ulevit také tím, že se vyčlení několik léčeben 

dlouhodobě nemocných pouze pro pacienty s covid-19. 

   Nutností bude urychlená novelizace tzv. kompenzační vyhlášky. Předpoklad ministra 

Vojtěcha, že na podzim žádná druhá vlna epidemie nepřijde, se nenaplnil a bez změny 

vyhlášky by nezbytné omezování odkladné zdravotní péče vedlo k závažnému ekonomickému 

poškození poskytovatelů lůžkové i ambulantní zdravotní péče.  

   Je třeba zajistit dostupnost testování pro co nejširší okruh osob. Testy by měly hradit všem 

zdravotní pojišťovny, případně stát. Je levnější platit testy než vyplácet sociální dávky lidem 

v karanténě. 

   Lékařská komora v jarní fázi epidemie rozesílala lékařům aktuální informace z ministerstva 

zdravotnictví, od hygienické služby, od zdravotních pojišťoven i z jednotlivých krajů. 

Komora se zapojila do distribuce osobních ochranných prostředků a svoji pomoc i odborný 

potenciál nabízí i tentokrát. 

   Dr. Kubek poděkoval členům zdravotního výboru za konstruktivní diskusi a vyslovil 

uspokojení z toho, že nikdo z přítomných nepodlehl pokušení snažit se současnou krizovou 

situaci politizovat. Virus nerespektuje stranickou příslušnost.  

   Dr. Kubek poděkoval hlavní hygieničce MUDr. Rážové a řediteli ÚZIS profesu Duškovi za 

průběžně aktualizované informace o počtech nakažených zdravotníků.  

   Následně jednal prezident ČLK s ministrem zdravotnictví prof. Prymulou o současné 

neutěšené epidemické situaci a o možném zpřísnění protiepidemických opatření. Česká 

lékařská komora bude na potlačení epidemie spolupracovat.  

   Současná epidemická situace je ve všech parametrech mnohem závažnější, než jaká byla na 

jaře. Počty nakažených rostou, a to již i mezi rizikovými skupinami. Testovací kapacita je 

nedostatečná a vysoký podíl pozitivních testů svědčí o tom, že velká část nakažených 

s asymptomatickým nebo lehkým průběhem zůstává nediagnostikována a infekci dále 

rozšiřuje. Hygienická služba nestíhá tzv. trasování, a tak se epidemie číří nekontrolovaně. 

Tzv. chytrá karanténa nefunguje a aplikace eRouška bez údajů od hygieniků rovněž neplní 

svoji funkci. Podíl pacientů, kteří potřebují hospitalizaci se zvýšil ze 2 % na 4 %. 

V nemocnicích je hospitalizováno 1 900 pacientů, z toho 410 ve vážném stavu. Roste počet 

zemřelých, kterých bylo první týden září 19 a poslední týden září již 134, jen za středu 7. října 

zemřelo 42 pacientů. Zároveň roste počet nakažených zdravotníků, kterých je v současnosti 

pozitivních: 796 lékařů, 1 495 zdravotních sester a 1 233 ostatních zdravotníků. Tento týden 

se nakazilo v pondělí 56 lékařů, v úterý 59 lékařů, ve středu 77 lékařů, ve čtvrtek 86 lékařů a 

v pátek 122 lékařů. Zdravotníci, kteří by měli být v karanténě, musí pracovat. 

   Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová požádala prezidenta ČLK, aby za komoru 

doporučil několik lékařů, přednostně geriatrů a epidemiologů, do jejího poradního orgánu. 

Dr. Kubek požádal předsedkyni Etické komise ČLK Dr. Stehlíkovou, aby mu navrhla vhodné 

kandidáty. 

 

 

Novela zákona o zdravotních službách 

   Ministerstvo zdravotnictví v minulosti veškeré připomínky komory odmítalo. ČLK znovu 

uplatnila opět své připomínky k novele zákona dne 14.9.2020. O možnostech změny postoje 

ministerstva jednal   dne 30.9.2020 s náměstkem ministra profesorem Šedo. 
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   ČLK uplatnila připomínky vůči návrhu novely zákona o zdravotních službách, a to 

v rozsahu úpravy jednotlivých práv a povinností lékaře (např. úprava pohotovostní péče, 

zajištění preskripce podle zák. č. 48/1997 Sb. členům ČLK), stanovení kompetencí některých 

orgánů v rámci poskytování zdravotních služeb (například explicitní pravomoc disciplinárních 

orgánů nahlížet do ZD) a další (odmítnutí nového typu poskytovatele, který by poskytovat 

pouze konzultační služby aj.). Komora doposud stanovisko MZ ČR k navrhovaným 

připomínkám neobdržela. O možnostech změny dosud negativního postoje ministerstva 

k návrhům ministerstva jednal Dr. Kubek dne 30.9.2020 s náměstkem ministra profesorem 

Šedo. 

  Dr. Mlynářová informovala, že ministerstvo zdravotnictví je připomínkami k zákonu o 

zdravotních službách doslova zavaleno. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor 

   Dr. Mrozek informoval o online konferenci, které se účastnil 26.9.2020. Hlavním tématem 

byla výměna zkušeností zdravotníků v jednotlivých zemích se zvládáním epidemie Covid-19.  

 

 

5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 24.9.2020 

 

Dr. Mrozek informoval o návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, kterou 

předložil Mgr. Vojtěch jako poslanec a která tedy není předmětem připomínkového řízení.  

 

Stanovisko k epidemii covid-19 

   Dne 8.10.2020 požádal Dr. Kubek jako prezident ČLK předsedu Vědecké rady ČLK Dr. 

Mrozka o svolání mimořádného zasedání Vědecké rady, která je poradním orgánem 

představenstva a prezidenta, s žádostí, aby Vědecká rada zaujala stanovisko k současné 

epidemii covid-19. Jednání by se s ohledem na nepříznivou epidemickou situaci samozřejmě 

mohlo konat distančním způsobem.  

Vědecká rada přijala následující stanovisko:  

Vědecká rada ČLK vyzývá občany, aby respektovali a dodržovali vládou nařízená opatření a 

nevystavovali se zbytečnému riziku onemocnění jejich nedodržováním a porušováním 

doporučených základních hygienických postupů. Současně občany ubezpečujeme, že 

zdravotnická zařízení dělají vše pro to, aby se v nich minimalizovala hrozba přenosu infekce, 

jak coronaviru, tak i ostatních infekčních onemocnění. Proto občany žádáme, aby, pokud to 

jejich zdravotní stav vyžaduje, se nebáli navštívit zdravotnická zařízení, nebo aby své lékaře 

aspoň kontaktovali a zabránili tak zbytečným ohrožením svého zdraví, nesouvisejícím s 

Covidem 19. 

Současně Vědecká rada ČLK doporučuje členům ČLK, médiím a politikům, aby se 

vyvarovali zveřejňování extrémních, vědecky nepodložených názorů na COVID 19, které 

nepřispívá rozumnému řešení současné neuspokojivé situace. 

Lékaři, kteří se k epidemii COVID 19 vyjadřují, by si měli uvědomit, že jsou bráni veřejností 

jako autority, a proto by se měli vyjadřovat pouze k té odborné problematice, která je náplní 

jejich specializované činnosti.   
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Média, lékaře a politiky žádáme, aby nezneužívali situace období pandemie k publikování 

šokujících informací, které jim sice krátkodobě zvednou popularitu, ale následně povedou k 

dlouhodobé ztrátě jejich důvěryhodnosti. 

VR ČLK se domnívá, že je nebezpečné zveřejňování informací, které bagatelizují šíření 

infekce COVID 19, ale i informací, které úmyslně přehánějí její nebezpečí, protože tím 

vytvářejí u občanů pocit nejistoty a nerozhodnosti a omezují pozornost, kterou by měli občané 

věnovat i jiným, stejně nebezpečným onemocněním a stavům. 

 

Dr. Kubek navrhuje usnesení: 

Na základě doporučení VR ČLK, které představenstvo děkuje za rychlost při tvorbě 

stanoviska, schvaluje představenstvo následující usnesení: 

Představenstvo ČLK vyzývá občany, aby respektovali a dodržovali vládou nařízená opatření a 

nevystavovali se zbytečnému riziku onemocnění jejich nedodržováním a porušováním 

doporučených základních hygienických postupů. Současně občany ubezpečujeme, že 

zdravotnická zařízení dělají vše pro to, aby se v nich minimalizovala hrozba přenosu infekce, 

jak coronaviru, tak i ostatních infekčních onemocnění. Proto občany žádáme, aby, pokud to 

jejich zdravotní stav vyžaduje, se nebáli navštívit zdravotnická zařízení, nebo aby své lékaře 

aspoň kontaktovali a zabránili tak zbytečným ohrožením svého zdraví, nesouvisejícím s 

Covidem 19. 

Současně představenstvo ČLK doporučuje členům ČLK, médiím a politikům, aby se 

vyvarovali zveřejňování extrémních, vědecky nepodložených názorů na COVID 19, které 

nepřispívá rozumnému řešení současné neuspokojivé situace. 

Lékaři, kteří se k epidemii COVID 19 vyjadřují, by si měli uvědomit, že jsou bráni veřejností 

jako autority, a proto by se měli vyjadřovat pouze k té odborné problematice, která je náplní 

jejich specializované činnosti.   

Média, lékaře a politiky žádáme, aby nezneužívali situace období pandemie k publikování 

šokujících informací, které jim sice krátkodobě zvednou popularitu, ale následně povedou k 

dlouhodobé ztrátě jejich důvěryhodnosti. 

Představenstvo ČLK se domnívá, že je nebezpečné zveřejňování informací, které bagatelizují 

šíření infekce COVID 19. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:   7 

proti :   4 

zdržel se :  4     Návrh nebyl přijat. 

 

Představenstvo se ztotožňuje s návrhem Vědecké rady ČLK 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:   9 

proti :   3 

zdržel :  3     Návrh byl přijat. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

   Proběhla diskuse o organizaci testování pacientů před hospitalizací v jednotlivých 

nemocnicích, o testování personálu a o vyplácení příplatků pro zaměstnance pracujících 

s COVID pozitivními pacienty. 
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   Příští zasedání představenstva je plánováno na sobotu 14.11.2020 od 9:00 hodin 

v prostorách kanceláře ČLK, Lékařská 2. Uskuteční se však pouze v případě, že to 

epidemická situace dovolí. Prezident ČLK svolá jednání představenstva distančním způsobem 

případně per-rollam v případě potřeby ad hoc. 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:30 hodin. 

 

    

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 

 


