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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 3. 9. 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

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

Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mgr. Mlynářová, 

MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, 

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

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Mach, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka 

Přizváni: Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, Ing. Havlík.                     

                        

 

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

Přítomno členů 13 představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V červenci 2020 bylo přijato celkem 320 lékařů: 

     z toho bylo      53   lékařů se státní příslušností SR  

      20   lékařů s jinou státní příslušností 

       2   lékaři se slovenskou LF 

     10   lékařů se zahraniční LF 

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

V srpnu 2020 bylo přijato celkem 82 lékařů: 

     z toho bylo      13   lékařů se státní příslušností SR  

        4   lékaři s jinou státní příslušností 

        1   lékař se slovenskou LF 

       3   lékaři se zahraniční LF 

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

V roce 2020 požádalo dosud 119 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti  

 

   Dr. Doležal a Dr. Monhart se připojili k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 

15 členů představenstva. 

 

Vzdělávací portál ČLK 

   Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáček informoval, že dne 7.9.2020 dojde k plnému 

spuštění nového vzdělávacího portálu www.vzdelavanilekaru.cz a zároveň také k vypnutí 

systému dosavadního. Lékařům i pořadatelům vzdělávacích akcí bude k dispozici informační 

telefonní linka, která je funkční již v současné době. Portál je doprovázen řadou video i 

textových manuálů. 

   Dnem zavedení nového vzdělávacího portálů vstoupí v platnost některé odlišnosti od 

předchozího systému, které byly opakovaně prezentovány a diskutovány na představenstvu 

ČLK. Jedná se zvláště o:  

- povinnost pořadatele (poskytovatele) nahrávat prezenční listiny s ID lékařů - účastníků 

- možnost komerční prezentace v předem definovaných prostorech portálu a některé další.  

http://www.vzdelavanilekaru.cz/
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   Pro žádost o diplom CŽV bylo stanovené přechodné období 5 let, tzn. do 7. září roku 2025. 

Během této doby bude lékař moci o diplom požádat „klasickou papírovou cestou“ – tzn. 

doloží potvrzení o vzdělávání v papírové podobě. Od konce přechodného období, bude možná 

pouze elektronická forma. Pro OS ČLK bude platit přechodné období v délce 1 roku, kdy 

bude možné lékaři zapsat kredity „agregovaně“ tzn. spočítá se počet bodů na papírových 

dokladech a do systému se pouze zapíše celkový počet nasbíraných kreditů. Od 7. září 2021 

vznikne OS ČLK povinnost do Registru vzdělávacích akcí jednotlivé akce vypsat. 

   Nová verze e-learningu ČLK bude spuštěna do konce října 2020. V této souvislosti oddělení 

vzdělávání plánuje elektronizovat vybrané klasické kurzy a tím zvýšit jejich „distanční“ 

dostupnost. Pro tyto účely navrhuje prof. Ptáček zakoupit technické vybavení, aby tuto 

činnost mohlo provádět oddělení vzdělávání ve spolupráci s firmou TME solutions s.r.o..  

Představenstvo schvaluje uvolnění částky 50 000,- Kč na nákup techniky pro zajištění 

obrazového a zvukového záznamu vzdělávacích akcí pořádaných ČLK. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pravidla pořádání vzdělávacích akcí ČLK 

   Oddělení vzdělávání ČLK ve spolupráci s právní kanceláří ČLK připravilo hygienicko-

epidemiologická pravidla pro pořadatele a účastníky vzdělávacích akcí pořádaných a 

garantovaných ČLK. 

Představenstvo schvaluje hygienicko-epidemiologická pravidla, závazná pro pořadatele 

a účastníky vzdělávacích akcí garantovaných Českou lékařskou komorou. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

  Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Lékaři sobě 

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

konce srpna 2020 celkem 582 dárců, a to celkovou částkou 1 861 300,- 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 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů  

   Od zahájení stavby proběhlo již 40 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za 

stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné 
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na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad 

rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou. 

   Během stavby se zatím konaly dvě kontrolní návštěvy představenstva ČLK na staveništi a to 

24.1.2020 a 24.7.2020. 

   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo Firma 

Termitan s.r.o. zatím vystavila 10 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. 

Vzhledem k tomu, že prostavěná částka přesáhla dvacet milionů korun, začala ČLK v dubnu 

čerpat úvěr od České spořitelny.  

- 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 

Fakturovaná částka byla nižší proto, že neobsahovala nákup žádného mimořádně drahého 

materiálu.  

Nejvyšší fakturované položky jsou: 

-           261 272,-Kč podlahy povlakové  

-           205 065,-Kč elektrická požární signalizace – EPS 

-           138 750,-Kč chlazení  

-           150 000,-Kč slaboproud 

Představenstvo vyslovilo souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan 

s.r.o. za měsíc červenec 2020 hlasováním per rolam. 

Hlasování se účastnilo 15 členů představenstva: 

pro:                15   (Dr. Kubek, Dr. Dostalíková, Dr. Dobeš, Dr. Henčlová, Dr. Mach, 

                               Dr. Mlynářová, Dr. Monhart, Dr. Musil, Dr. Němeček, Dr. Říhová, 

                               Dr. Sedláček, Dr. Trnka, Dr. Vávra, Dr. Voleman, Dr. Vraná.) 

proti:              0 

zdržel se:        0                                                         Návrh byl přijat. 

nehlasovali:    5    (Dr. Mrozek, Dr. Dernerová, Dr. Doležal, Dr. Kubíček,  

                                Dr. Tomek) 

 

- za srpen 2020 na částku 2 843 655,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena) 

Nejvyšší fakturované položky jsou: 
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- dveře 972 608,- Kč  

- konstrukce klempířské 206 939,- Kč 

- zdravotechnické instalace 177 464,- Kč  

   Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan 

s.r.o. za měsíc srpen 2020.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

      Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 54 765 782,- Kč. 

 

   Členové představenstva se seznámili s aktuálním Pokynem k provedení změny č. 4. Jedná 

se o celkem 25 změn, změnové listy č. 25 – 49. Celkem 12 z těchto změn nemá vliv na cenu 

díla, u změny č. 26 dochází k úspoře ve výši 30 486,- Kč. Změny č. 25, 27-29, 31-32, 38-39 

jsou již přepočteny dle cenové úrovně soustavy URS (ucelený systém pro oceňování stavební 

produkce) a jejich celková cena činí 234 508,- Kč. U změn č. 30, 33-34 a 36 je zatím 

k dispozici pouze odhad maximální ceny v celkové výši 158 000,- Kč, ceny budou přepočteny 

dle URS. Celková cena tedy činí maximálně 392 508,- Kč. Na všechny tyto změny jsou 

zpracovány dokumenty změnového řízení v souladu s čl. 9 Smlouvy o dílo. Z finančního 

hlediska nejvýznamnější jsou protipožární ucpávky v celém objektu, revizní dvířka, dešťové 

svody a zábradlí v archivu. Na 13 změn, které ovlivní cenu, je třeba uzavřít Dodatek č. 4 

Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o. 

Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK, aby po přepočtu 

zbylých čtyř změn dle soustavy URS uzavřel dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou 

Termitan s.r.o., který tyto změny zohlední, cena nepřekročí maximální částku 392 508,- 

Kč. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   0 

zdržel se :  3     Návrh byl přijat. 

 

   Členové představenstva se seznámili s aktuálním soupisem dodávek na rámec Smlouvy o 

dílo s firmou Termitan s.r.o. V návaznosti na aktuální průběh stavebních prací nyní vyvstává 

potřeba uzavřít dodatek č. 4 Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o. na dodávky č. 7, 

11, 14, 16 a 18.  

   Tyto práce a dodávky budou provedeny v souladu s bodem 6.12 Smlouvy o dílo, a to 

poddodavateli vybranými Českou lékařskou komorou z toho důvodu, aby bylo zajištěno 

jednoznačné provázání termínů se stavbou a dodávka byla kryta záruční dobou a pojištěním 

firmy Termitan s.r.o., a to i za cenu, že dojde v souladu se Smlouvou o dílo k navýšení ceny 

realizace o 10%. 

 

Dodávka č. 7:  

Dodávka a montáž přístupového systému ovládání dveří (dveře AL prosklené vnitřní požární 

na jednotlivých podlaží – zhotovitel ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. – rozsah 

specifikován dle projektové dokumentace slaboproud společnosti Colsys s.r.o. z 02/2020. 

Dále hliníkové vnitřní požární stěny Hasil ASSA ABLOY. 

ČLK obdržela nabídku na částku 99 700,-Kč, z této částky se odečítá dodávka Colsys s.r.o. za 

42 168,- Kč, zbývá částka 57 532,- Kč. 

 

Dodávka č. 11:  
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Dodávka a montáž přístupového systému ovládání dveří (vstupní dveře do objektu – 

zpracovává zhotovitel oken společnost JANOŠÍK OKNA DVEŘE s.r.o.) – rozsah 

specifikován dle projektové dokumentace slaboproud společnosti Colsys s.r.o. z 02/2020. 

ČLK obdržela nabídku na částku 44 500,-Kč. 

 

Dodávka č. 14: odsouhlasena představenstvem v červenci. 

 

Dodávka č. 16: 

Dodávka a montáž soklových lišt podlahových krytin, zhotovitel společnost BOCA Group, 

a.s.  

ČLK obdržela nabídku na částku 114 897,-Kč. 

 

Dodávka č. 18: 

Průzkum, čištění a oprava ležaté kanalizace 1. PP, zhotovitel společnost Rekonstrukce potrubí 

– REPO a.s. 

ČLK obdržela nabídku na částku 71 420,-Kč. 

 

Představenstvo schvaluje všech 5 výše uvedených poddodávek a ukládá prezidentovi 

ČLK uzavřít dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který všechny tyto 

poddodávky zohlední. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   0 

zdržel :  3     Návrh byl přijat. 

 

   V průběhu stavby byla nutná účast technického dozoru investora Ing. Jaroslava Havlíka i na 

činnostech a dodávkách, které nebyly původně součástí díla (hromosvod, slaboproud, AV 

technika a jiné). Členové představenstva se seznámili se soupisem provedených prací 

předloženým Ing. Havlíkem v hodinové sazbě 550,-Kč, která byla sjednána v uzavřené 

Příkazní smlouvě. Jedná se celkem o 61 hodin v období duben až srpen 2020 v celkové ceně 

33 550,- Kč. Na tyto práce by měl být v souladu se smlouvou uzavřen Dodatek č. 1. 

Představenstvo bere na vědomí soupis víceprací Ing. Havlíka a ukládá prezidentovi 

ČLK uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s Ing. Havlíkem na tyto provedené práce. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   0 

zdržel :  3     Návrh byl přijat. 

 

 

Rozbor hospodaření ČLK za rok 2019 

   Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2019 se členové představenstva 

seznámili již na zasedání v červnu 2020. Na červencovém zasedání vzalo představenstvo ČLK 

na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2019. Auditor nemá 

výhrady. V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření 

zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2020. 

   Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 101,6 %, náklady 76,2 % 

   Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2019:    +  13 630 810,- Kč 

   Z toho - vydávání časopisu Tempus:                                                  -     3 185 280,- Kč 

               - společenské akce:                                                                 -        714 241,- Kč 

Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2019. 
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Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 10 078 873,- Kč (po 

zdanění) za rok 2019 bude převeden do jmění ČLK.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 84 931 355,- Kč. 

   

 

Náhrady za činnost v orgánech ČLK 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených 

jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2020 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2020. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2020 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2020 připravený 

ekonomickým oddělením ČLK. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Členské příspěvky pro rok 2021    

   Komora je finančně konsolidovaná a zcela nezávislá na státu, přičemž hospodaření centra 

ČLK končí kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999 a ne jinak tomu bylo i v 

loňském roce. To je jistě pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní 

samospráva může hájit zájmy lékařů.  

Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech: 

• 2007:  +   3 707 125,- Kč 
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• 2008:  +   3 433 570,- Kč 

• 2009:  +   2 599 894,- Kč 

• 2010:  +   1 415 566,- Kč 

• 2011:  +   1 459 552,- Kč 

• 2012:  +   3 730 586,- Kč 

• 2013:  +   5 300 549,- Kč 

• 2014:  +   3 836 690,- Kč 

• 2015:  +   5 808 781,- Kč 

• 2016:  +   1 709 380,- Kč 

• 2017:  +   4 914 255,- Kč 

•           2018:  +  12 183 110,- Kč 

•           2019:  +  10 078 873,- Kč 

   Představenstvo již rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 10 078 873,- Kč (po 

zdanění) za rok 2019 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto 

hospodářského výsledku činí 84 931 355,- Kč. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek navrhuje, aby představenstvo ČLK navrhlo delegátům sjezdu 

ponechání členských příspěvků pro rok 2021 v současné výši se zachováním stávajících 

pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS ČLK. 

Představenstvo schvaluje návrh ponechat členské příspěvky pro rok 2021 v současné 

výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi 

centrum a OS ČLK. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2021  

  Prezident ČLK Dr. Kubek prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra ČLK pro rok 

2021, který připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK. Rozpočet je koncipován 

jako vyrovnaný s rezervou 338 000,- Kč. 

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, který 

ČLK na nákup Domu lékařů poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 4 235 000,- Kč za 

rok.  

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení úvěru na rekonstrukci Domu 

lékařů, který ČLK poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 3 972 000,- Kč za rok.  

   Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze 

strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech 

nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji informační 

povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu ve výši 1 200 000,- Kč pro mediální podporu 

aktivit ČLK, která spočívá zejména ve vydávání elektronického magazínu 

www.nasezdravotnictvi.cz , jehož prostřednictvím komora informuje o zdravotnictví širokou 

veřejnost. 

   Rozpočet počítá s průměrným navýšením mezd zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK o 

5%.  

   Rozpočet obsahuje 250 000,- Kč na rozsáhlou modernizaci webových stránek ČLK.    

   Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši 200 000,- 

Kč. 

   Rozpočet obsahuje rezervu 200 000,- Kč na podporu Vzdělávacího portálu ČLK. 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/
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   V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 200 000,- Kč na zařízení muzea v Klubu lékařů a 

100 000,- Kč na podporu lékařské fotbalové reprezentace a 100 000,- Kč na podporu činnosti 

společnosti Lékaři bez hranic. 

Pozměňovací návrhy: 

Dr. Voleman – zrušit finanční rezervu 100 000,- Kč na podporu organizace Lékaři bez hranic 

a tuto částku přesunout do rozpočtové rezervy. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro :   6 

proti :   7 

zdržel se :  3     Návrh nebyl přijat. 

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2021. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   1 

zdržel :  2     Návrh byl přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Zdravotníci a Covid-19 

   ČLK zveřejňuje informace, které získává prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od 

hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. 

Do 29.8.2020 bylo infekcí Covid-19 v České republice nakaženo: 

-  celkem 309 lékařů, z nichž se již 260 vyléčilo a 49 zůstává pozitivních 

- celkem 705 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 619, 1 v souvislosti s touto infekcí 

zemřela, 85 zůstává pozitivních 

- celkem 629 ostatních zdravotníků, z nichž se vyléčilo 530, 2 v souvislosti s touto infekcí 

zemřeli, 97 zůstává pozitivních 

   Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 436, řidiči 255, sociální pracovníci 189, 

policisté 156, hasiči a záchranáři 113, vojáci 59. 

Podíl nakažených zdravotníků na celkovém počtu nakažených v posledních 2 měsících klesá, 

a to z cca 10% na cca 7%, možným vysvětlením je příznivý efekt dodržování 

protiepidemických opatření (roušky, dezinfekce…) ve zdravotnických zařízeních.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Návrh novely zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím 

   Dr. Kubek informoval, že ČLK uplatnila k návrhu ministerstva vnitra zásadní připomínku, a 

to nesouhlas s generálním zařazením všech právnických osob zřízených zákonem mezi 

povinné subjekty, aniž by byl zohledněn jejich účel a způsob financování. Komora trvá na 

důsledném odlišení samosprávných právnických osob, které nejsou financovány z veřejných 

zdrojů, a které toliko v zákonném rámci vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. 

Komora souhlasí s poskytováním informací v rozsahu výkonu veřejné správy, tedy ve 

sdělování informací vztahujících se k disciplinární pravomoci či k poskytování obecných 

informací ve veřejnému seznamu členů, avšak zcela odmítá komukoliv na základě obecného 

dotazu poskytovat informace vztahující se k samosprávné činnosti, která není financovaná 

z veřejných zdrojů. V rámci výkonu veřejné správy jsou i v současné době komorou 

poskytovány informace v souladu s platným zněním zákona o svobodném přístupu 

k informacím. Neexistuje však žádný racionální důvod k poskytování hospodářských a 
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dalších informací, které nesouvisí s výkonem veřejné správy. V tomto smyslu navrhované 

znění odmítají i další stavovské organizace zřízené zákonem.  

   Vypořádání připomínek se uskuteční 14.9.2020 a za ČLK se ho zúčastní někdo z právníků. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví  

   Dr. Kubek informoval, že ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh vyhlášky, kterou se 

vydává seznam znaleckých odvětví. Podmínkou pro výkon funkce znalce v oboru 

zdravotnictví bude platná primářská licence vydaná ČLK pro příslušné odvětví. Vzhledem 

k tomu, že výčet odvětví ve znaleckém oboru zdravotnictví v souladu s výsledky jednání 

prezidenta ČLK s náměstkem ministryně JUDr. Tejcem odpovídá výčtu základních a 

nástavbových specializačních oborů, neuplatnila ČLK k návrhu žádné připomínky.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Výběrová řízení 

Dr. Říhová podala informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnila. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor 

   Dr. Kubek informoval, že jednání původně plánované na 26.-27.9.2020 ve Skoplje bude 

nahrazeno online konferencí ve dnech 25.-26.9.2020. Hlavním tématem bude výměna 

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

 

 

WMA – plenární zasedání Světové lékařské asociace 

   Dr. Kubek informoval, že na základě rozhodnutí výkonného výboru se plenární zasedání 

plánované na 21.-24.10.2020 v Cordobě neuskuteční v klasickém formátu, ale v pozdějším 

termínu od 26.10.2020 jako virtuální schůze. Organizátoři v současnosti stále počítají 

s uspořádáním oslavy 100. výročí Španělské lékařské komory, a to 22.10.2020 v Cordobě. 

Oslava by měla být spojena s tryznou za zdravotníky, kteří zahynuli v souvislosti s epidemií 

Covid-19.  

 

 

EFMA – evropské fórum lékařských asociací 

   Dr. Kubek informoval, že místo pravidelné každoroční konference se 8.10.2020 uskuteční 

online konference na témata: 

- Zdravotní péče v čase pandemie 

- Lékařské vzdělávání v čase krize 

- Duševní zdraví zdravotníků 

 

 

EJD  - jednání evropských mladých lékařů 

   Dr. Kubek informoval, že jednání plánované na 13.-14.11.2020 v Berlíně se uskuteční 

v podobě online konference. 

 

 

5) Vědecká rada 
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Kompetence lékařů po absolvování základních vzdělávacích kmenů 

Stanovisko představenstva: 

Představenstvo ČLK doporučuje při stanovování činností, které může vykonávat lékař bez 

odborného dohledu, dodržovat zásadu, že nebudou absolventům kmene paušálně přidělovány 

kompetence v činnostech, které mohou při jejich nedokonalém provedení trvale poškodit 

zdraví a také v činnostech, které nejsou prováděny běžně na většině pracovišť.  

Představenstvo ČLK upozorňuje, že lékař po absolvování základního lékařského kmene nemá 

specializovanou způsobilost a podle zákona musí pracovat pod dohledem v daném oboru plně 

kvalifikovaného lékaře. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

6) Licence 

 

7) Různé 

 

   Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 10.10.2020 od 9:00 hodin v prostorách 

kanceláře ČLK, Lékařská 2. 

 

   Porada předsedů OS ČLK je plánována na čtvrtek 10.9.2020 od 15:00 v restauraci Beseder 

v Praze 9 – Libni, a od 14:00 by jí měla předcházet společná prohlídka Domu lékařů. 

    

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin. 

 

    

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 

 


