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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 2. 9. 2021 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 5 

 

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

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, 

MUDr. Jehlička, MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Monhart, 

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

Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Mach. 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Vedralová, prof. Ptáček, JUDr. Kunertová,  

                       MUDr. Sojka. 

 

 

Prezident Dr. Kubek zahájil zasedání v 9:00 hodin. Přítomno 16 členů představenstva. 

Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V červenci 2021 bylo přijato celkem 363 lékařů: 

     z toho bylo      84   lékařů se státní příslušností SR,  

      23   lékařů s jinou státní příslušností, 

        5    lékařů se slovenskou LF, 

     13   lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2021 požádalo dosud 114 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Novela SP 16  - věcný záměr 

    SP 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK byl novelizován v roce 2012 a zajistil 

stabilitu a rozvoj a ekonomickou soběstačnost celoživotního vzdělávání lékařů, ve které hraje 

ČLK dominantní roli. Poté co ČLK ve spolupráci s firmou TME solutions vytvořila 

vzdělávací portál, přestalo již současné znění SP-16 vyhovovat rychle se rozvíjejícím 

distančním a elektronickým formám vzdělávání. Oddělení vzdělávání ČLK v poslední době 

eviduje rostoucí počet vzdělávacích akcí, které vykazují podstatné problémy nebo u kterých 

se jejich pořadatel snaží některá ustanovení SP-16 úmyslně obejít. 

   Dr. Kubek a profesor Ptáček navrhují připravit během roku 2021-2022 novelizaci SP-16 

s tím, že by byla řádně prodiskutována s členy představenstva i předsedy OS ČLK tak, aby 

vznikla novelizace, která by i v dynamicky se rozvíjejícím sektoru celoživotního vzdělávání 

vydržela bez nutnosti změn několik let a zajistila tak stabilitu celého komorou garantovaného 

systému. 

Představenstvo souhlasí se záměrem připravit komplexní novelu SP-16. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Dům lékařů – aktuální informace 

   Dr. Kubek a JUDr. Kunertová informovali o průběhu příprav na uvedení Domu lékařů do 

provozu.  

   V současnosti pokračuje montáž a instalace nábytku a spotřebičů do kuchyní v celém domě. 

Byla zhotovena a namontována skříň u recepce ve 4. NP. Probíhá výroba stolů a skříní z I. 

etapy. Dodány a smontovány kolečkové kancelářské židle, jednací židle do typizovaných 

kanceláří a věšáky.  

   Dokončeno zařízení služebního bytu – instalována kuchyňská linka se spotřebiči a 

vestavěná skříň. 

   Uzavřena smlouva o dílo s firmou Termitan s.r.o. na II. etapu nábytku – reprezentativnější 

kanceláře prezidenta a viceprezidenta komory, atypický jednací stůl pro 25 osob do zasedací 

místnosti, 3 ks kateder do poslucháren, vybavení dvou učeben a sedací nábytek do všech 

těchto místností, chodeb a foyer, šatna pro potřeby auly a výzdoba vstupní haly. Celková cena 

této etapy včetně pracovních a jednacích židlí a věšáků činí 1 590 299,-Kč bez DPH. 

Realizováno dle projektové dokumentace Ing. arch. Rymeše. Z této etapy byla již zhotovena 

katedra do velké auly, dodány jednací židle i atypický jednací stůl do oválné zasedačky a 

recepce u vstupu do budovy. 

   V další etapě/etapách bude řešeno zejména vybavení 5. NP  - Lékařský klub a muzeum. 

Představenstvo bere informace na vědomí.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Pojistná událost ze dne 8.7.2021 – zničení skleněné stříšky nad vchodem sanitkou ZZS hl. 

m. Prahy – pojistitel ZZS hl. m. Prahy, kterým je Česká podnikatelská pojišťovna, schválil 

cenovou nabídku na opravu ve výši 38 384,- Kč od Termitan s.r.o. Nová stříška tedy mohla 

být objednána. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Představenstvo se seznámilo s odhadem hodnoty Domu lékařů, který si po ukončení 

rekonstrukce nechala zpracovat Česká spořitelna a.s. v souvislosti hypotečními úvěry, které 

poskytla ČLK, a u kterých slouží dům jako zástava. Po rekonstrukci se hodnota Domu lékařů 

z pohledu banky zvýšila z 90,4 milionů Kč na 135 milionů Kč. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 

   Představenstvo na svém červencovém zasedání schválilo záměr prodeje bytu v Jeřabinové 

ulici a pověřilo pracovní skupinu ve složení: Dr. Henčlová, Dr. Dobeš a Dr. Lindovský, aby 
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spolu s právníky komory Mgr. Valáškem - ředitelem kanceláře, a JUDr. Kunertovou, vedli 

další jednání s realitními kancelářemi a hledali tak zájemce, který nabídne maximální cenu. 

   Služební byt ČLK na adrese Praha 5, Jeřabinová 293/1 zakoupila ČLK v roce 2011 za 

celkovou cenu včetně dvou garážových stání 4 611 138,- Kč. Byt je umístěn ve 3. NP v domě 

s výtahem. Orientace bytu S-J, výměra 85 m2. Dispozice původní 3+kk upravena na 3+1, 

balkon, 2x garážová stání v podzemí domu 

   ČLK oslovila 4 realitní kanceláře, přičemž dvě požadovaly exkluzivitu v zastupování, což 

nebylo pro ČLK přijatelné. S využitím cenové mapy, cen podobných bytů nabízených v okolí 

na Praze 5 a odhadů dvou realitních kanceláří, i na základě stanoviska právní kanceláře ČLK 

navrhuje pracovní skupina tento postup: 

   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 přednostně nabídnout přímou formou prodeje. Uveřejnit inzerát v časopise 

Tempus Medicorum a v samotném domě se stanoveným termínem, do kdy se mohou zájemci 

přihlásit. 

   V případě neúspěchu využití služeb realitní kanceláře M & M Reality. 

Představenstvo s návrhem pracovní skupiny souhlasí a ukládá jejím členům, aby 

postupovali dále v souladu se schváleným návrhem. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr. Trnka se připojil k jednání představenstva v 9.50 hodin, přítomno je 17 členů 

představenstva. 

 

Rozbor hospodaření ČLK za rok 2020 

   Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2020 se členové představenstva 

seznámili již na zasedání v červenci 2021, kdy také vzali na vědomí zprávu auditora o ověření 

účetní závěrky ČLK za rok 2020. Auditor nemá výhrady. V souladu se SP č. 17 – Finanční 

řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-

8/2021. 

   Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 99,8 %, náklady 70,7 % 

   Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2020:    +  14 663 236,- Kč 

   Z toho - vydávání časopisu Tempus:                                                  -     4 138 495- Kč 

               - společenské akce:                                                                 -        437 185,- Kč 

Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2020. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 11 384 968,- Kč (po 

zdanění) za rok 2020 bude převeden do jmění ČLK.  

Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 96 473 525,- Kč. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

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

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2021 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2021. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2021 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2021 připravený 

ekonomickým oddělením ČLK. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

    Dr.  Monhart se připojil k jednání představenstva v 10.50 hodin, přítomno je 18 členů 

představenstva. 

   

Členské příspěvky pro rok 2022    

   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 

 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 
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           2019:  +  10 078 873,- Kč 

           2020:   + 11 384 968,- Kč 

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

ponechání členských příspěvků pro rok 2022 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 2022 v současné 

výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi 

centrum a OS ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

SP 4 – Disciplinární řád ČLK 

   Představenstvo OS ČLK Vsetín vyzvalo představenstvo komory, aby předložilo novelu SP-

4 Disciplinárního řádu, jejímž cílem by bylo, aby ČLK přestala přijímat stížnosti, které 

nebudou obsahovat dostatečnou identifikaci lékaře, na kterého je stížnost podávána. Návrh by 

měl rovněž omezit kompetence revizních komisí OS ČLK, které by v případech, kdy stížnost 

neobsahuje dostatečnou identifikaci lékaře, nemohly provádět vlastní šetření na konkrétních 

odděleních zdravotnických zařízení s cílem určit odpovědného lékaře. 

   Svůj návrh OS ČLK Vsetín odůvodňuje tím, že lhůta pro podání stížností je dostatečně 

dlouhá na to, aby stěžovatel, který má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, mohl 

identifikovat lékaře, který podle jeho názoru pochybil.   

   Právní kancelář ČLK konstatuje, že podobný návrh byl již v minulosti delegáty sjezdu 

odmítnut. Přijetím návrhu by ČLK totiž podstatným způsobem omezila právo pacientů podat 

stížnost v případech, kdy nejsou s poskytnutou zdravotní péči spokojení. Poskytování 

zdravotní péče je komplexní proces a pro laiky není, na rozdíl od disciplinárních orgánů ČLK, 

jednoduché určit, kdo případně pochybil. Zkušenosti disciplinárních orgánů ukazují, že 

stěžovatelé často neoznačí správného ošetřujícího lékaře, který však může být dohledán 

v rámci šetření stížnosti. Je třeba, aby disciplinární orgány měly i nadále možnost řádně 

provádět objektivní šetření stížnosti, která směřuje nejen proti lékaři, ale i proti 

zdravotnickému zařízení či jeho části. 

   Profesní komora zřízená zákonem nahrazuje orgán veřejné správy a má se řídit principem 

oficiality a legality. Dané omezení by tento princip popíralo a snižovalo by roli komory jako 

orgánu veřejné správy, který místo orgánu státní správy dbá na odbornost a etiky výkonu 

lékařského povolání.  

   Pokud by byl pacient omezován v možnosti podat stížnost k ČLK, je velmi pravděpodobné, 

že by využil možnost podání trestního oznámení. Z činnosti právní kanceláře ČLK lze 

konstatovat, že institut trestního oznámení je pacienty i v současnosti stále častěji využíván, 

přičemž právní kancelář ČLK se snaží orgány činné v trestním řízení v rámci dosavadní 

spolupráce přesvědčovat a poučit o možnosti postoupení těchto případů právě disciplinárním 

orgánům komory. Navrhovaná novela by však přímo nutila orgány činné v trestním řízení, 

aby trestní oznámení prošetřovaly bez možnosti odevzdání či postoupení těchto ryze 

odborných věcí České lékařské komoře, za situace, kdy stížnost již byla komorou odmítnuta 

pouze proto, že v ní nebylo uvedeno jméno lékaře (lékařů) proti kterým směřuje. Důsledkem 

schválení návrhu by pravděpodobně bylo zvýšení počtu trestně stíhaných lékařů. Snahou 

komor je naopak nahradit v případech, kdy je to možné, trestní stíhání řízením disciplinárním. 

Navrhovanou novelou by byla tato možnost zásadně omezena, což byl důvod již dřívějšího 

odmítnutí obdobného návrhu sjezdem delegátů v minulosti. 
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   Stávající právní úprava neumožňuje zasahovat do činnosti právnických osob, v tomto 

smyslu vyvíjí Česká lékařská komora dlouhodobě snahu o rozšíření kompetencí. 

   Právní kancelář ČLK z výše uvedených právních důvodů nedoporučuje navrhovanou změnu 

Disciplinárního řádu ČLK. 

Představenstvo ČLK s návrhem představenstva OS ČLK Vsetín nesouhlasí a nebude 

požadovanou změnu SP 4 – Disciplinárního řádu ČLK delegátům sjezdu navrhovat. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh na ustanovení opatrovníka ČLK 

    Dne 15.6.2021 podal MUDr. Vít Mareček zastoupený advokátem Mgr. Davidem 

Záhumenským žalobu proti České lékařské komoře, kterou se domáhal, aby soud jmenoval 

komoře opatrovníka z řad advokátů a uložil mu, aby „usiloval o řádné obnovení činnosti 

statutárního orgánu a dalších orgánů komory, protože tyto orgány nebyly řádně zvoleny, kvůli 

tomu, že okresní shromáždění OS ČLK, která volila orgány okresních sdružení a delegáty 

sjezdu nebyla usnášeníschopná a funkcionáři OS ČLK i delegáti sjezdu byli tudíž zvoleni 

neplatně“. Zákon požaduje k platnosti usnesení okresního shromáždění účast nadpoloviční 

většiny všech členů okresního sdružení, což nebylo splněno.  

   Dne 22.6.2021 žalobce na pokyn soudu žalobu doplnil tak, že navrhl, aby opatrovníkem 

komory byl jmenován sám žalobce MUDr. Vít Mareček, který by svolal usnášení schopná 

okresní shromáždění komory a činil nezbytná opatření ke konání řádného platného Sjezdu 

delegátů komory a zároveň sám by vykonával působnost statutárního orgánu České lékařské 

komory, a to až do doby, než by došlo k volbě statutárních orgánů komory právoplatnými 

delegáty Sjezdu ČLK.   

   ČLK se na pokyn soudu k žalobě vyjádřila dne 23.6.2021 v zastoupení advokátem JUDr. 

Janem Machem. Ve svém vyjádření zdůraznila, že zákon požaduje přítomnost nadpoloviční 

většiny všech členů okresního sdružení na okresním shromáždění pouze pro platné přijetí 

usnesení, nikoli pro platné provedení voleb. Podmínky platnosti voleb zákon neřeší a 

zmocňuje komoru, aby pravidla voleb stanovila svým vlastním volebním řádem. Komora 

proto přijala stavovský předpis č. 2 - Volební řád, ze kterého vyplývá, že pro platné zvolení 

do funkcí v okresním sdružení i do funkce delegáta sjezdu je třeba, aby pro kandidáta 

hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů okresního sdružení, nikoli všech členů 

tohoto sdružení. Zatímco přijímání usnesení se řídí Jednacím řádem, volby se řídí Volebním 

řádem a nejsou "usnesením". Dále bylo poukázáno na řadu rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu, která stanoví podmínky, za nichž může soud zasáhnout do autonomie profesní komory 

zřízené zákonem, přičemž žalobce ze šesti stanovených podmínek nesplňuje žádnou. 

   Soud si vyžádal prezenční listiny ze schůzí okresních shromáždění z celé ČR, které mu byly 

dodány. 

   Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc usnesením ze dne 2. srpna 2021 žalobu MUDr. 

Marečka zamítl a uložil žalobci nahradit České lékařské komoře náklady řízení. Doktor 

Mareček tedy opatrovníkem České lékařské komory nebude! Proti tomuto rozhodnutí se však 

může odvolat k Vrchnímu soudu v Olomouci.    

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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3) Jednání a informace   

 

Úhrady zdravotní péče v roce 2022 

   Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2022 probíhalo od března 2021 a závěrečné jednání  

se uskutečnilo 18.6.2021. Bylo uzavřeno celkem 13 dohod, s pojišťovnami se nedohodli 

pouze ambulantní specialisté. 

   Zdravotní pojišťovny počítají s 4 % tempem růstu úhrad. Růst úhrad v segmentu 

ambulantních specialistů, kde k dohodě nedošlo, bude podle vyjádření ministra Vojtěcha 

stanoven analogicky se segmenty s dohodou. Segment bez dohody by tak neměl mít vyšší růst 

úhrad než segmenty s dohodou. Úhradová vyhláška na rok 2022 má být vydána do 31. října 

2021 ve Sbírce zákonů. 

   ČLK hájí své členy v dohodovacím řízení prostřednictví ČLK-o.s. na základě plných mocí 

udělených soukromými lékaři, a to celkem ve čtyřech segmentech.  Pouze v segmentu 

ambulantních specialistů však ČLK-o.s. disponuje tzv. blokační třetinou hlasů, a tak bez 

našeho souhlasu nebylo možno dohodu uzavřít. Nakonec se nám podařilo udržet jednotu, 

když se všichni zástupci ambulantních specialistů shodli na společném návrhu, a naopak 

jednomyslně odmítli návrhy zdravotních pojišťoven. 

Důvody, kvůli kterým jsme nemohli s návrhy pojišťoven souhlasit, jsou v zásadě tři: 

• Návrhy pojišťoven nezaručují, že se v úhradách plně promítne zvýšení ceny práce 

všech nositelů výkonů, které prosadila lékařská komora v Seznamu zdravotních 

výkonů. Slibovaný 4 % meziroční růst v podstatě jen kompenzuje očekávanou míru 

inflace.  

• Díky opakovanému nárůstu platby za tzv. státní pojištěnce, která se z částky 1 018,- 

Kč platné v roce 2019 od 1. ledna 2022 zvýší na 1 967,- Kč měsíčně, budou mít 

zdravotní pojišťovny dostatek finančních prostředků na větší zvýšení úhrad. V 

porovnání s posledním „předcovidovým“ rokem 2019 totiž v prvním „pocovidovém“ 

roce 2022 získají pojišťovny ze státního rozpočtu o cca 67 miliard korun více. Část 

těchto peněz musí jít na zvýšení úhrad a následně příjmů zdravotníků. 

• Na rozdíl od nemocnic nemohou soukromí lékaři počítat s žádnými dotacemi. Na 

veškeré náklady, včetně mezd svých zaměstnanců, ale i na potřebné investice si 

soukromí lékaři musí vydělat, přičemž většina z nich nemůže mít jiné významnější 

příjmy než platby od zdravotních pojišťoven. A ty musí růst. 

   O znění úhradové vyhlášky, kterou bude ministerstvo zdravotnictví vydávat patrně v 

termínu blízkém říjnovým parlamentním volbám, můžeme zatím pouze spekulovat. Ministr 

zdravotnictví Vojtěch samozřejmě může rozhodnout, že nám za práci budou pojišťovny platit 

málo, ale nemůže nás donutit k tomu, abychom s tím dobrovolně souhlasili.  

   Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny budou mít v roce 2022 dostatek finančních 

prostředků a z důvodů výše uvedených, navrhuje prezident ČLK Dr. Kubek, aby ČLK 

nadále požadovala vyšší nárůst úhrad, než jaký odpovídá dohodám uzavřeným 

v dohodovacím řízení, a to pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb. ČLK 

vyzve ke spolupráci všechny organizace zastupující poskytovatele zdravotních služeb i 

lékařské a zdravotnické odbory a bude požadovat jednání s ministrem zdravotnictví a s 

předsedou vlády. 

Představenstvo návrh prezidenta ČLK schvaluje. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Uznávání praxe na covidových jednotkách 

   Dr. Kubek se obrátil 25.2.2021 na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr. Podhrázkého 

s žádostí o vydání závazného pokynu, aby lékařské fakulty uznávaly lékařům práci na 

covidových odděleních za součást předatestační praxe, a aby ministerstvo vydávalo 

rozhodnutí o uznání této praxe v případě individuálních žádostí. 

   ČLK nehodlá připustit, aby byli lékaři ve specializační přípravě poškozováni za svoji 

ochotu a snahu vypomoci, nadto jsou-li v řadě případu na covidová oddělení převedeni 

rozhodnutím zaměstnavatele 

   Rovněž nelze připustit, aby současné epidemická situace negativně dopadala na školence ve 

specializační přípravě a vytvářela se tak další překážka pro získání specializované 

způsobilosti za situace, kdy ČR trpí nedostatkem erudovaných lékařů. 

    Prezident ČLK dne 21.4.2021 obdržel od ředitele Podhrázkého informaci, že Vědecká rada 

Mz doporučila, aby byl návrh ČLK započítávat lékařům praxi na covidových jednotkách do 

předatestační přípravy přijat. VR Mz zároveň požaduje, aby byla zachována povinnost provést 

výkony předepsané vzdělávacím programem. Ministerstvo dále požádalo o stanoviska 

zástupce akreditačních komisí a ani během čtvrt roku tak nebyl problém vyřešen. 

   14.7.2021 obdržela ČLK návrh Mz upravit ve vzdělávacích programech zveřejňovaných ve 

Věstníku Mz jejich obsah tak, že součástí praxe může být „Praxe absolvovaná na pracovištích 

péče o pacienty s onemocněním Covid-19 v období od 1.3.2020 do 31.12.2021 v rozsahu 

max. 22 měsíců, ne však více než je vlastní délka specializačního výcviku.“ Mezi 

akreditovaná zařízení bude doplněno „Pracoviště péče o pacienty s onemocněním Covid-19. 

Pracoviště poskytující všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním Covid-19 nebo 

o pacienty, kteří onemocnění Covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem 

onemocnění Covid-19. 

   Představenstvo ČLK podpořilo návrh Mz s technickými úpravami, o čemž Dr. Kubek 

ministerstvo 25.7.2021 informoval. 

   Během srpna 2021 vyzvalo Mz akreditační komise, aby se vyjádřily k novému návrhu 

ministerstva, podle kterého by se do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku 

započítávala minimálně polovina doby, po kterou lékař v období od 1.3.2020 do 31.12.2021 

vykonával povolání lékaře na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s 

onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální 

zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, maximálně však 12 měsíců. Konkrétní 

délku doby, která může být do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku započtena, by 

určoval školitel lékaře. V případě sporu by pak rozhodoval garant oboru, do kterého je lékař 

zařazen, který působí u poskytovatele zdravotních služeb, u kterého byla započítávaná praxe 

vykonána. 

   Dne 2.9.2021 obdržela ČLK z Mz k připomínkám návrh novely vyhlášky č. 397/2020 Sb., o 

vzdělávání v základních kmenech lékařů, podle kterého by se absolvování odborné praxe, 

kterou lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání absolvovali v období od 1.3.2020 

do 31.12.2021, na pracovišti, které bylo zřízeno akreditovaným zařízením a které poskytovalo 

lůžkovou péči o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-

19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, považovala 

za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle této 

vyhlášky, a to délce poloviny zde odpracované praxe, maximálně však v délce 12 měsíců. 

Požadavky na druh a počet výkonů, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe 

v oboru, pokud jsou pro daný základní kmen stanoveny, zůstávají nezměněny.   

Představenstvo nesouhlasí s novým návrhem Mz. 

Představenstvo navrhuje: 
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- v rámci základního vzdělávacího kmene se lékařům, kteří absolvovali odbornou 

praxi na pracovišti, jež poskytovalo lůžkovou péči o pacienty s onemocněním 

covid-19, případně pacienty, kteří toto onemocnění prodělali a jejich aktuální 

zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, se započítává tato praxe 

v plném rozsahu do této povinné praxe.  

- v rámci specializačního vzdělávání po kmeni se lékařům, kteří absolvovali 

odbornou praxi na pracovišti, jež poskytovalo lůžkovou péči o pacienty 

s onemocněním covid-19, případně pacienty, kteří toto onemocnění prodělali a 

jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19, se započítává 

tato praxe minimálně v rozsahu jedné poloviny, přičemž o započtení praxe ve 

vyšším rozsahu rozhodne dále školitel. 

- v obou případech není dotčena povinnost školence absolvovat výkony předepsané 

vzdělávacím programem. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   17 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Zákon o eHealth 

   V červenci 2021 schválila Sněmovna zákon o elektronizaci zdravotnictví, který na rozdíl od 

původního vládního návrhu reflektujícího výsledky jednání s dotčenými subjekty, zkrátil na 

návrh poslanců Pirátské strany přechodné období, po které poskytovatelé zdravotních služeb 

nebo sociálních služeb nebudou muset dodržovat standardy elektronického zdravotnictví 

vydávané Mz z původních 10 let na 5 let. Poslanci tak nezohlednili žádost, aby přechodné 

období nezkracovali, kterou jim 17.6.2021 zaslal prezident ČLK. Představenstvo ČLK 

vyzvalo Senát ČR, aby přechodné období prodloužil na původních deset let. Tato doba 

odpovídá konsensu subjektů, které se na přípravě zákona spolupodílely. Senátoři názor ČLK 

nereflektovali a zákon schválili s přechodným obdobím v délce 5 let. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Akreditační komise pro nástavbové obory 

   Mz vyzvalo ČLK, aby ve lhůtě do 30.7.2021 nominovalo zástupce komory do akreditačních 

komisí celkem pro 12 nástavbových oboru specializačního vzdělávání lékařů s tím, že pro 

každý obor mají být navrženi nejméně tři odborníci. Dr. Kubek s ohledem na probíhající 

dovolené požádal o prodloužení lhůty na nominace do 31.8.2021. Představenstvo 23.7.2021 

pověřilo Dr. Mrozka, aby jako viceprezident a předseda VR ČLK provedl nominaci zástupců 

ČLK do akreditačních komisí pro nástavbové obory specializačního vzdělávání lékařů. 

   Dr. Mrozek seznámil představenstvo s nominacemi s tím, že v některých oborech je 

problém kvalifikovaného zástupce sehnat.  

  Představenstvo s návrhy souhlasí. 

 Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   18 

proti :   0 

zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

Dr. Dobeš podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil dne 30. 7. 2021. 
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4) Licence 

 

 

5) Různé 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12:30 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 9.10.2021 od 9:00 v Domě lékařů, 

Drahobejlova 27, Praha 9. 

Ve čtvrtek 23.9.2021 se od 15:00 (registrace od 14:00) uskuteční v Domě lékařů porada 

předsedů OS ČLK a členů představenstva. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


