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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 14. 10. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Aszalayová, MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. 

Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, Ph.D., 

MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. 

Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. 

Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Mach, MUDr. Přáda. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka. 

 

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

představenstva. Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V září 2022 bylo přijato celkem 193 lékařů: 

                    z toho bylo    50   lékařů se státní příslušností SR, 

                                          12   lékařů s jinou státní příslušností, 

                                          23   lékařů se slovenskou LF, 

                                           5    lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2022 požádalo celkem 141 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 říjnu 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

SP-3 Jednací řád ČLK – návrh novely 

  Dr. Trnka předložil návrh, aby zápisy z jednání okresního shromáždění ČLK nemuseli 

podepisovat členové jeho pracovního předsednictva, což přináší organizační problémy, ale 

aby jej podepisovali pouze předseda návrhové komise a předseda OS ČLK. 

   Představenstvo s návrhem souhlasí a doporučuje delegátům sjezdu, aby tento návrh 

novely SP-3 schválili. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

SP-15 Spisový řád ČLK – návrh novely 

   OS ČLK Liberec navrhuje doplnění skartační lhůty 10 let pro dokumenty, které ČLK vede 

výlučně o lékaři, který zemřel. Právní kancelář připravila dvě varianty návrhu: 

Varianta A – 10-ti letá skartační lhůta se týká všech lékařů, kteří byli členy ČLK a zemřeli. 

Varianta B - 10-ti letá skartační lhůta se týká pouze lékařů, jejichž členství v ČLK zaniklo 

úmrtím (původní návrh OS Liberec). 

   Představenstvo schvaluje novelu SP-15 ve znění varianty A.  

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

    Dr. Aszalayová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Příprava XXXVI. Sjezdu ČLK – program   

   XXXVI. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 12. a 13. listopadu 2022 v Brně v hotelu 

Voroněž. Sjezd bude volební – součástí programu bude doplňující volba členů Revizní 

komise ČLK. 

   Jako oficiální hosté budou pozváni: 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.  – ministr zdravotnictví  

Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel VZP 

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D -  ředitel ÚZIS 

MUDr. Pavel Oravec - prezident SLK 

Představenstvo schvaluje návrh programu XXXVI. Sjezdu ČLK (příloha zápisu). 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   15 

proti:   1 

zdržel se:  0     Návrh byl přijat. 

 

 

Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu 

Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.  

Návrhová komise: Dr. Mečl, Dr. Trnka, Dr. Voleman.  

Volební komise: Dr. Dvorník, Dr. Wicherek. 

Pracovní předsednictvo: Dr. Aszalayová, Dr. Dostalíková, Dr. Jehlička, Dr. Kubíček, Dr. 

Lindovský, Dr. Přáda, Dr. Šťastný, Dr. Vedralová. 

Představenstvo schvaluje návrh na členy pracovních orgánů Sjezdu, který bude doplněn 

na místě, na základě návrhů delegátů Sjezdu. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Průkaz člena ČLK 
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   Dr. Kubíček na základě podnětu lékařů otevřel téma vytvoření průkazů, jejichž 

prostřednictvím by členové komory mohli doložit, že jsou lékaři a jakou mají kvalifikaci. 

V současnosti již nově vydávané občanské průkazy totiž neobsahují akademické tituly a lékaři 

např. v zahraničí nemají možnosti, jak prokázat svoji profesní příslušnost.  

   Členové představenstva diskutovali o možnostech plastových karet, případně elektronických 

aplikací.  

Představenstvo pověřuje Dr. Kubíčka, aby zjistil možnosti, které se ČLK pro vyřešení 

tohoto problému nabízí.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení 

Dr. Sojka podal informace o výběrovém řízení, kterého se dnes zúčastnil. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Covid-19 – aktuální epidemická situace 

  Současná epidemická situace není dobrá. Neočekávaná letní vlna způsobená variantou viru 

Omikron BA4/BA5, která vrcholila na přelomu července a srpna, přešla po skočení prázdnin a 

návratu lidí z dovolených při současném zhoršením počasí kontinuálně do vlny další, která 

zatěžuje zdravotnictví a způsobuje ekonomické ztráty. Dne 4.10.2022 bylo s covidem-19 

hospitalizováno 2004 osob (nejvíce od konce března 2022), dne 11.10.2022 bylo ve velmi 

vážném stavu (UPV nebo ECMO) 65 pacientů (nejvíce od poloviny dubna 2022) a denní 

počet zemřelých přesahuje dvacet, např. 11.10.2022 zemřelo 26 pacientů (to odpovídá situaci 

na počátku dubna 2022). Navzdory takto nepříznivé epidemické situaci odmítá ministr 

zdravotnictví prof. Válek zavést povinnost nosit respirátory v hromadné dopravě, která platí 

např. v sousedním Německu, a i v případě zdravotnických zařízení přenáší zodpovědnost za 

protiepidemická opatření na jejich zřizovatele. Doporučení vydávaná ministerstvem 

zdravotnictví většina obyvatel ignoruje, obdobně jako epidemii ignoruje vláda, která dělá jen 

velmi málo pro to, aby zajistila přeočkování obyvatel. Ekonomické ztráty způsobené vysokou 

nemocností politici ignorují. 

   Představenstvo ČLK doporučuje všem, u kterých je to z medicínského hlediska 

vhodné, aby se bez odkladu nechali přeočkovat proti viru nemoci Covid-19. Zároveň 

doporučuje očkování proti chřipce, jejíž epidemie je při nedodržování 

protiepidemických opatření v této sezóně vysoce pravděpodobná.  

   Představenstvo ČLK doporučuje nosit ochranu nosu a úst v prostředcích hromadné 

dopravy a ve zdravotnických zařízeních a vyzývá pacienty s respiračním onemocněním, 

aby omezili na minimum styk s ostatními osobami. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Konference České lékařské komory o epidemii nemoci Covid-19 
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   Dne 14.9.2022 pořádala ČLK ve svém sídle v Domě lékařů konferenci o epidemii nemoci 

Covid-19.  

   Cílem konference bylo především ukázat efektivitu očkování a podpořit tak nejenom mezi 

lékaři, ale též mezi laickou veřejností zájem o vakcinaci. 

    Konference byla věnována především následujícím tématům: 

1. Dopady epidemie nemoci Covid-19 na Českou republiku s mezinárodním srovnáním. 

2. Účinnost protiepidemických opatření. 

3. Současná diagnostická a léčebná doporučení. 

4. Očkování – jeho bezpečnost a účinnost. 

   Program konference:  

- MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK  

Zranitelná společnost a medicína pod tlakem dezinformací 

- prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – demografka, Katedra sociální demografie a 

regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK  

Vyhodnocení významu očkování - Zachráněné a ztracené roky života 

- MUDr. Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM  

Účinnost protiepidemických opatření, diagnostické možnosti, sledování vývoje epidemie 

- prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. – ministr zdravotnictví Vlády ČR  

Aktuální informace ministra zdravotnictví 

- prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství  

Etické a neetické souvislosti Covidu-19, aneb kdo za to může 

 Aktuální terapeutická doporučení pro ambulantní praxi 

- prim. MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. – KARIM FN Hradec Králové  

Intenzivní péče u pacientů s Covid-19 

- plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda Vakcinologické společnosti  

Očkování proti Covidu-19 – jeho bezpečnost a účinnost 

- MUDr. Daniel Dražan – pediatr a vakcinolog  

Covid-19 u dětí a očkování dětí proti Covidu-19 

- prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. – ředitel ÚZIS  

Informační systém pro kontrolu epidemie a očkování proti Covid-19 - výsledky a připravenost 

na podzim 2022 

   Akce byla akreditována v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Na 

konferenci se registrovalo na 2700 lékařek a lékařů. Účast pro lékaře byla zdarma. Konferenci 

bylo možné sledovat přímo v přednáškovém sálu Domu lékařů. Druhou a hodně využitou 

možností bylo sledování online streamu na Youtube. Takto konferenci on-line sledovalo 700 

účastníků a do dnešního dne počet shlédnutí překročil hranici 4 400. 

   Vyúčtování konference: Prezenční účast pro zvané lékaře i hosty byla stejně jako on-line 

kurz zdarma. Všichni přednášející přednášeli rovněž zdarma. Celkové náklady na technické 

zajištění, fotodokumentaci a občerstvení byly 137 057,- Kč. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2023 

    Dne 9.9.2022 obdržela ČLK z Mz návrh úhradové vyhlášky. 
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    Podle Mz návrh s ohledem na vyšší míru inflace, kterou Mz pro rok 2023 odhaduje na 8,8 

% místo původního odhadu 4,4 %, a tedy nad rámec dohod v DŘ uzavřených, navrhuje zvýšit 

průměrný nárůst úhrad z původních 4 % na 8 %.         

  Na jednání 15.9.2022 se představenstvo ČLK shodlo, že již s ohledem na letošní meziroční 

míru inflace cca 18 % bude komora trvat na návrzích, které zástupci ČLK-o.s. prosazovali 

v rámci dohodovacího řízení pro rok 2023. Tyto zásadní připomínky následně komora 

uplatnila, zatím bez odezvy ze strany Mz. 

   Vzhledem k tomu, že Mz s ČLK o úhradách nejedná a návrh úhradové vyhlášky pro rok 

2023 nepokrývá ani inflaci, obrátil se s písemnou žádostí o pomoc při prosazení 

spravedlivějších úhrad pro poskytovatele zdravotních služeb dne 29.9.2022 prezident ČLK 

přímo na předsedu vlády prof. Fialu. 

   ČLK ze zákona sdružuje 58 300 lékařů a hájí jejich profesní zájmy. Pokud má komora vůči 

veřejnosti plnit úlohu garanta kvality lékařské péče a strážce etiky výkonu lékařského 

povolání, musí se samozřejmě zajímat i o problematiku financování zdravotnictví. 

   Naše zdravotnictví v uplynulých dvou letech v průběhu opakujících se epidemických vln 

podalo obrovský výkon. Díky enormnímu nasazení lékařů, zdravotních sester i dalších 

zdravotníků se nám podařilo zachránit desítky tisíc lidských životů. Navíc jsme dokázali 

udržet v chodu ekonomiku a zabránit tak dalším stamiliardovým ztrátám. 

   Většina ekonomů se shoduje na tom, že příčinou deficitu státního rozpočtu rozhodně nejsou 

výdaje na zdravotnictví, stejně tak jako příčinou současné vysoké míry inflace není výše platů 

a mezd.  

   ČLK nepodpořila záměr snižovat platby za tzv. státní pojištěnce. Zdravotnictví není 

perpetuum mobile a bez peněz fungovat nemůže. Zdravotnictví však nemůže fungovat ani bez 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Právě jejich nedostatek je naším největším 

problémem. Zdravotníky je třeba za jejich náročnou a odpovědnou práci řádně zaplatit, jinak 

odejdou pracovat jinam.  

   Vyhláška o úhradách zdravotní péče pro rok 2023, kterou tak jako každým rokem připravuje 

ministerstvo zdravotnictví, by měla vycházet ze závěrů dohodovacího řízení mezi 

pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb rozdělených do příslušných 

segmentů. Je třeba připomenout, že toto dohodovací řízení skončilo v červnu letošního roku 

bez dohody v důležitých segmentech: akutní lůžková péče, následná lůžková péče, ambulantní 

specializovaná péče a diagnostická komplementární péče.  

   ČLK, která v jednání zastupuje část soukromých lékařů, žádné nevýhodné dohody 

nepodepsala, a právě tento konzistentní postoj nás minimálně z morálního hlediska opravňuje 

k tomu, abychom trvali na našem původním návrhu růstu úhrad v příštím roce o 13 %. Jsme si 

sice vědomi toho, že ani tento náš požadavek nepokrývá vysokou míru inflace, ale 

nepovažovali bychom za slušné v současné tíživé ekonomické situaci své požadavky 

stupňovat. 

   Mz, které na jaře tlačilo na účastníky dohodovacího řízení, aby se smířili s nárůstem úhrad o 

pouhá 4 %, pod tlakem ekonomické reality nyní samo uznává, že červnové dohody jsou pro 

poskytovatele nevýhodné, a samotné ministerstvo, které na uzavírání dohod tlačilo, tyto 

dohody v současnosti nerespektuje, když s ohledem na vyšší míru inflace navrhuje zvýšit 

průměrný nárůst úhrad z původních 4 % na 8 %.  Ani tento návrh však zdaleka nekompenzuje 

poskytovatelům zdravotních služeb, včetně soukromých lékařů, růst nákladů.  

   Tak jako všichni občané, i zdravotníci se musí vyrovnávat s všeobecným zdražováním. Tak 

jako ostatní podnikatelé, tak také soukromí lékaři se musí vypořádat s růstem cen prakticky 

veškerého zboží a služeb. Tak jako ostatní podnikatelé, tak se i nemocnice, léčebny a 

ambulantní lékaři musí vyrovnávat s oprávněnými požadavky svých zaměstnanců na růst 

platů a mezd. Na rozdíl od ostatních podnikatelů však ve zdravotnictví poskytovatelé služeb 
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nemají možnost upravovat jejich cenu v souladu s rostoucími náklady. O cenách zdravotní 

péče i o výši úhrad, které nám za ni pojišťovny platí, rozhoduje ministerstvo zdravotnictví.  

   Na rozdíl od nemocnic soukromým lékařům, které rovněž komora zastupuje, navíc nikdo na 

provoz nepřispěje. Jediným zdrojem našich příjmů jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. 

S ohledem na meziroční míru inflace cca 18 % nemohou ani soukromí lékaři při 

katastrofálním nedostatku zdravotnického personálu, kterému jsme čelili již před epidemií a 

který se neustále prohlubuje, ignorovat oprávněné požadavky zaměstnanců ve zdravotnictví 

na zvyšování tarifních platů a mezd.  

   ČLK nemůže souhlasit se současným návrhem tzv. úhradové vyhlášky, který by měl podle 

tvrzení ministerstva zdravotnictví garantovat zdravotnickým zařízením meziroční nárůst 

úhrad od pojišťoven ve výši 8 %. Osm procent je málo a navíc odborníci, kteří se v ČLK 

úhradami zabývají, garanci tohoto ministerstvem avizovaného nárůst úhradu v návrhu 

vyhlášky ani nevidí.  

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pracovní skupina ČLK pro digitalizaci zdravotnictví 

   Představenstvo dne 15.9.2022 schválilo vznik Pracovní skupiny ČLK pro digitalizaci 

zdravotnictví a pověřilo Dr. Mečla jejím vytvořením a koordinací její práce. S účastí 

v pracovní skupině vyslovili souhlas: Mgr. Valášek, Dr. Mrozek, Dr. Němeček, Dr. Přáda a 

Dr. Sojka. Podle zájmu o práci ve skupině je možná spolupráce i s dalšími kolegyněmi a 

kolegy. 

   Dne 22.9.2022 proběhlo jednání představitelů ČLK (Dr. Kubek, Dr. Mečl, Mgr. Valášek) s 

náměstkem ministra zdravotnictví pro informační a komunikační technologie Ing. Bláhou a 

zástupkyní ředitele ÚZIS JUDr. Mgr. Těšitelovou. Tématem jednání byl návrh nové vyhlášky 

o zdravotnické dokumentaci. Zmíněn byl také názor, že komora by měla být o dalších krocích 

v procesu digitalizace informována již v rámci přípravného legislativního procesu tak, aby 

bylo možné však reagovat. 

   Dr. Mečl připravil informaci do Tempusu s výzvou všem lékařům, aby posílali svoje 

názory, připomínky nebo podměty k problematice digitalizace zdravotnictví. 

   Na webových stránkách komory vznikne samostatný odkaz k digitalizaci zdravotnictví, kam 

budou koncentrovány informace pro lékaře. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr.  Monhart, Ph.D. opustil jednání v 11.30 hodin, přítomno je 15 členů představenstva. 

 

Telemedicína – návrh novely zákona o zdravotních službách 

   Epidemie nemoci Covid-19 spojená s nutností dodržovat protiepidemická opatření, která 

omezovala poskytování lékařské péče, přispěla k rozvoji nejrůznějších technologií 

usnadňujících vzdálený kontakt pacientů se zdravotníky. Cílem některých projektů sice bylo 

v první řadě snadno a rychle vydělat peníze, jiné technologie však prokázaly, že mají 

budoucnost a opravdu mohou ulehčit lékařům práci a pacientům život.  
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   Okolnostmi vynucené experimentování s telemedicínou kromě technických nedostatků a 

problémů s ochranou citlivých osobních údajů, však především ukázalo limity, které 

telemedicína má. Osobní kontakt mezi lékařem a pacientem je nenahraditelný. ČLK nemůže 

souhlasit s tím, aby lékaři mohli léčit na dálku někoho, koho neznají a koho nemají možnost si 

řádně vyšetřit. 

   ČLK obdržela během letních měsíců návrh Mz, který se snaží definovat obsah institutu 

„telemedicína“. Komora nebyla přizvána k projednání tohoto záměru a s návrhem Mz 

nesouhlasí. 

   ČLK připravila vlastní definici telemedicínských zdravotních služeb do zákona o 

zdravotních službách. V souladu s návrhem komory by telemedicínské zdravotní služby měly 

být poskytovány pouze 

a) v oborech, které stanoví prováděcí právní předpis, 

b) jsou-li splněny minimální požadavky na technické vlastnosti používaných 

telekomunikačních a informačních technologií, které stanoví prováděcí právní předpis, 

c) těmi poskytovateli zdravotních služeb, kteří již pacienta mají ve své péči a tomuto 

pacientovi již poskytli jiné než telemedicínské zdravotní služby.  

    Telemedicínu, resp. poskytovat zdravotních služeb dálkovým způsobem je možno výhradně 

u pacientů, kteří jsou registrování u tohoto poskytovatele, nebo poskytovatel tomuto 

pacientovi poskytuje zdravotní péči a vede o něm zdravotnickou dokumentaci, či je pacient 

jinak lékaři znám a je s ním v osobním kontaktu. Komora tuto podmínku považuje za zcela 

stěžejní. 

   Představenstvo diskutovalo, jak návrh Mz na definici telemedicíny v novele zákona o 

zdravotních službách, který považuje za nepřijatelný, tak výše uvedený protinávrh, který 

zpracovala právní kancelář ČLK. 

   Členové představenstva doporučují komorovou definici telemedicíny doplnit o možnost, 

aby mohly být telemedicínské služby poskytovány specializovanými poskytovateli 

zdravotních služeb na základě indikace poskytovatele zdravotních služeb, který již pacienta 

má ve své péči a tomuto pacientovi poskytl jiné než telemedicínské služby.  

 

 

Pracovně lékařské služby – návrh novely vyhlášky 

   ČLK obdržela k připomínkování návrh novely vyhlášky o pracovnělékařských službách.      

   ČLK podporuje záměr vyjmout z povinnosti pravidelných zdravotních prohlídek 

pracovníky, kteří jsou zařazení do první kategorie a druhé kategorie – nerizikové, pokud bude 

zachována zákonná povinnost absolvovat vstupní prohlídku bez ohledu na kategorii. ČLK 

rovněž podporuje možnost provádění periodických prohlídek na základě žádosti 

zaměstnavatele nebo zaměstnance.  

   Představenstvo projednalo návrh připomínek, které na základě stanovisek Dr. Němečka a 

Dr. Lindovského zpracoval Mgr. Valášek. 

Představenstvo připomínky schvaluje. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákon o odpadech 

   Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 

které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s 

těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická 



 8 

zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 

31.12.2022. Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení 

zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu 

schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle ust. § 15 zák. č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).   

   ČLK vznesla dotaz, zda se tato povinnost vztahuje i na zdravotnická zařízení, která mají 

letitě „odpadové hospodářství“ zajištěno pomocí externích kvalifikovaných firem, zpravidla v 

rámci nájmu nebytových prostor – ordinace, přičemž tyto služby pro jednotlivé ordinace 

zajišťuje pronajímatel (např. poliklinika). 

   Dotaz na hlavní hygieničku Dr. Svrčinovou ze dne 1.9.2022 i následná urgence z 23.9.2022 

zatím bez odpovědi. 

   Dotaz na ministerstvo životního prostředí, které je gestčním ministerstvem zákona o 

odpadech, ze dne 23.9.2022 zatím bez odpovědi 

   ČLK tedy žádnou relevantní informaci pro své členy nemá a nejistota pro soukromé lékaře 

trvá.   

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Návrh ČLK na doplnění zákona o zdravotních službách 

   V rámci projednávání návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o 

zdravotnické dokumentaci, včetně návrhu úpravy zákona o zdravotních službách navrhuje 

ČLK doplnění ust. § 65 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách o písm. q) níže 

uvedeného znění: 

   „q) Pověření členové a zaměstnanci profesní komory zřízené zákonem v rozsahu potřebném 

pro činnost podle právních přepisů upravujících činnost komory.“ 

  Tyto úpravy zajistí právo příslušných orgánů ČLK na přístup do zdravotnické dokumentace. 

Má-li ČLK působit jako orgán veřejné správy na principu oficiality a legality, pak nemůže být 

vázáno nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování její kopie na souhlas pacienta, 

nebo oprávněných osob, patrně pacientovi blízkých, ale musí být dána obecně, stejně jako je 

to u všech ostatních orgánů. Samozřejmě pouze v případech, je-li přístup do dokumentace 

nezbytný pro plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů upravujících činnost ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Světová lékařská asociace (WMA) – Berlín 5.-8.10.2022 

   Delegáty uvítali společně ministr zdravotnictví Spolkové republiky Německo prof. Dr. Karl 

Lauterbach (epidemiolog z university v Kolíně nad Rýnem) a primátorka Berlína Franziska 

Giffey.   

   Součástí zasedání byla také slavnost u příležitosti 75. výročí Německé lékařské komory, 

která byla obdobně jako WMA založena v roce 1949.  

   Po roce ve funkci prezidenta WMA nahradil bývalou prezidentku Švédské lékařské asociace 

Dr. Heidi Stensmyren pro následující rok bývalý prezident Nigerijské lékařské asociace a 

prezident Lékařské asociace Commonwealthu Dr. Osahon Enabulele. Na slavnostním 

zasedání, na jehož úvod prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier 
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poděkoval lékařům za nasazení v epidemii nemoci Covid-19, byla zvolena budoucí 

prezidentkou WMA Dr. Lujain Alqodmani z Kuwaitu.  

   Nejdůležitějším schváleným dokumentem je novela Etického lékařského kodexu. Ten 

přijala WMA již v roce 1949. Kodex byl dosud naposled novelizován v roce 2006. Současná 

novela je výsledkem tří let jednání, hledání kompromisů a precizace textu na celé řadě 

mezinárodních konferencí. Nově je v kodexu zařazena ochrana autonomie pacientů. Kodex 

stanovuje základní pravidla pro poskytování péče na dálku. Nově je upraveno právo lékaře 

odmítnout provádění některých zákroků (tzv. výhrada svědomí). Kodex upozorňuje též na 

vztah zdraví, zdravotnictví a životního prostředí. Poprvé je v textu zmínka o tom, že také 

lékař by měl dbát o své vlastní zdraví. 

  Z dalších schválených dokumentů: 

Rezoluce na podporu zdravotníků a občanů Ukrajiny, humanitární pomoc pro Ukrajinu. 

Rezoluce na podporu žen bojujících za lidská práva v Iránu. 

Deklarace odsuzující projevy rasismu v medicíně. 

Deklarace odsuzující diskriminaci seniorů v přístupu ke zdravotní péči. 

Stanovisko k léčbě vlastních příbuzných. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Stálý výbor evropských lékařů (CMPE) – Praha 27.-29.10.2022 

   Ve dnech 27.-29.10.2022 se na pozvání ČLK u příležitosti Českého předsednictví v Radě 

EU uskuteční v Praze plenární zasedání CPME. Toto vrcholné setkání evropských lékařů 

pořádá ČLK již podruhé, poprvé se konalo v Praze na jaře 2009. Část jednání se uskuteční 

v prostorách ČLK v Domě lékařů, hlavní zasedání pak v hotelu Ambassador – Zlatá husa na 

Václavském náměstí. Na jednání byli z politiků pozváni předseda vlády prof. Fiala a ministr 

zdravotnictví prof. Válek. Součástí konference bude společenská večeře 28.10.2022 

v Obecním domě. 

   Stálou delegaci ČLK: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení paní 

Vystrčilová tentokrát posílí viceprezident Dr. Mrozek a předseda SML Dr. Přáda.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

5) Různé 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:30 hodin. 

 

 

36. sjezd ČLK se koná v sobotu 12.11. a v neděli 13.11.2022 v hotelu Voroněž v Brně. 
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Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 26.11.2022 v Archlebově u Kyjova a 

předcházet mu bude v pátek 25.11.2022 od 18 hodin setkání s předsedy OS ČLK 

Jihomoravského kraje a s některými zástupci Jihomoravského kraje z řad politiků. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


