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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 2. 4. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, 

MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. 

Mach, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Šťastný, 

PhD., 

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka. 

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

 

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

Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V únoru 2022 bylo přijato celkem 57 lékařů: 

 z toho bylo 10 lékařů se státní příslušností SR, 

           21 lékařů s jinou státní příslušností, 

             4 lékaři se slovenskou LF, 

           20 lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2022 požádalo celkem 33 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 březnu 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Parkovací stání Jeřabinová - prodej 

   Mgr. Valášek informoval členy představenstva, že parkovací stání bylo prodáno za částku 

572 000,- Kč, a to v souladu s rozhodnutím představenstva ČLK ze dne 29.1.2022. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Byt Jeřabinová - prodej 
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   Členové představenstva schválili per rolam prodej bytu včetně jednoho parkovacího stání za 

cenu 9 695 000,- Kč. S cenou vyslovilo souhlas 18 členů představenstva, dva se nevyjádřili, 

proti nebyl nikdo.  

   Realitní makléř uzavřel se zájemcem rezervační dohodu (dohodu o úschově peněžních 

prostředků). 

   Právní kancelář ČLK ve spolupráci s daňovým poradcem a v součinnosti se zájemci, 

realitním makléřem a advokátní kanceláří, která realizuje úschovu, předložila představenstvu 

návrh Kupní smlouvy a návrh Dohody o úschově peněžních prostředků a dohodu o úschově 

listin. 

Představenstvo projednalo na zasedání dne 2.4.2022 návrhy Kupní smlouvy a návrh 

Dohody o úschově peněžních prostředků a dohodu o úschově listin a pověřuje 

prezidenta ČLK k jejich uzavření. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nebytové prostory Lékařská - prodej 

    Vzhledem k tomu, že se s dosavadními zájemci nepodařilo uzavřít dohodu o prodeji těchto 

nebytových prostor, byla vyzvána realitní kancelář Engel & Völkers, aby oslovila širší 

portfolio zájemců o tyto atypické nebytové prostory. S realitní kanceláří jedná ředitel 

kanceláře ČLK Mgr. Valášek. Současně byla oslovena realitní kancelář Remax a společnost 

Bidli, přičemž obě tyto realitní kanceláře neprojevily zájem předmětný nebytový prostor 

nabízet. 

   Vzhledem k dosavadní neměnné situaci ve věci prodeje nebytových prostor nabízených 

společností Engel&Völkers, rozhodlo představenstvo o přivzetí další realitní kanceláře, která 

bude tento nebytový prostor nabízet. Jedná se o realitního makléře pana Hnátka, s nímž 

komora spolupracuje při prodeji služebního bytu Jeřabinová.  

Představenstvo schvaluje navržený postup. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pronájem nebytového prostoru v přízemí Domu lékařů  

   ČLK nabízí na základě smlouvy o spolupráci s realitní kanceláří Engel & Völkers k 

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

užitné ploše 364 m2 se samostatným vchodem.  

  Představenstvo 29.1.2022 souhlasilo s tím, aby jednání o pronájmu pokračovala se 

společností LC SKINCARE, s. r. o. Dne 25.2.2022 předala společnost LC SKINCARE, s.r.o. 

prostřednictvím realitní kanceláře návrh dostavby prostor plánovaných k pronájmu 

s orientační cenovou kalkulací a s žádostí o spoluúčast ze strany ČLK na úhradě těch 

stavebních pracích, které povedou ke zhodnocení budovy, a to i v případě po ukončení 

pronájmu. 

  Návrh byl dne 26.2.2022 projednán představenstvem, které odsouhlasilo investiční pobídku 

ve výši 500 000,- Kč + DPH, která povede ke zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví ČLK.    
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   Právní kancelář ČLK ve spolupráci s daňovým poradcem a v součinnosti se společností LC 

SKINCARE s.r.o. a realitní kanceláří Engel&Völkers předložila představenstvu návrh 

Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání. 

   Představenstvo projednalo na zasedání dne 2.4.2022 návrh Smlouvy o nájmu prostor 

sloužících k podnikání a pověřuje prezidenta ČLK k jejímu uzavření. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pronájem kanceláří v Domě lékařů 

   ČLK má v Domě lékařů čtyři volné kanceláře, které může pronajmout. Dr. Kubek oslovil 

přednostně s nabídkou zvýhodněného pronájmu předsedy okresních sdružení ČLK z Prahy a 

okresů Praha východ a Praha západ. Zájem o nájem jedné z kanceláří společně projevily OS 

Praha 7 a OS Praha Západ. O dalším postupu bude informovat Mgr. Valášek 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Rytíř lékařského stavu - vyúčtování 

   Slavnostní pasování v pořadí již 28. Rytíře lékařského stavu docenta MUDr. Karla 

Havlíčka, CSc., FICS. se uskutečnilo ve čtvrtek 17.3.2022 od 19 hodin v Břevnovské klášteře 

v Praze.  

   Náklady celkem:     257 130,- Kč 

Příjmy od sponzorů:     40 000,- Kč (Kooperativa a.s.) 

Výsledná ztráta:       - 217 130,- Kč 

Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou, a to: 

v roce 2019: - 190 226,- Kč 

v roce 2018: - 175 246,- Kč 

Dr. Šťastný jménem OS ČLK Pardubice, jehož je docent Havlíček členem, poděkoval za 

důstojný průběh slavnosti. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní 

pasování Rytíře lékařského stavu. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nové webové stránky ČLK  

    Dr. Mečl a Dr. Němeček spolu s Mgr. Valáškem informovali o průběhu realizace nových 

webových stránek komory.  

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

   Dr. Aszalayová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnila. 

   Dr. Voleman se účastnil výběrového řízení na ředitele FN KV. Dosavadní náměstek a vítěz 

konkurzu Dr. Votava byl již ředitelem jmenován. 
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      Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.15 hodin, přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Pravidla pro zástupce ČLK v komisích pro VŘ na smlouvy s pojišťovnami 

   Představenstvo ČLK pozoruje nárůst stížností lékařů na zástupce ČLK v komisích při 

výběrových řízeních, která se konají před uzavíráním smluv mezi pojišťovnami a 

poskytovateli zdravotních služeb. Představenstvo ČLK v této souvislosti a s odkazem na 

Doporučení představenstva ČLK č. 1/2013 připraví pokyn případně novelu Doporučení 

představenstva ČLK č. 1/2013 pro členy ČLK, kteří při výběrových řízeních zastupují Českou 

lékařskou komoru.  

   Členové představenstva diskutovali o pravidlech, která by měla být součástí připravovaného 

pokynu. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Covid-19 vyhláška o epidemické bdělosti 

 Mz připravilo návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění Covid-19. 

   Připomínky ČLK, pro jejichž předložení byla stanovena krátká časová lhůta, zpracovali ve 

spolupráci s právní kanceláří ČLK Dr. Smejkal a profesor Holub. 

ČLK požaduje, aby byl jednoznačně vymezen subjekt, který bude v epidemicky nepříznivé 

době kompetentní k odbornému vedení, jež spočívá zejména ve stanovení strategických a 

expertních doporučení pro zvládání epidemického stavu. 

ČLK dále žádá, aby byl stanoven subjekt odpovědný za zajištění dostatečných testovacích 

kapacit. 

ČLK upozornila na přílišnou konkrétnost návrhu, který nepočítá s možností rozšíření jiné 

varianty viru, která by měla odlišné epidemiologické charakteristiky. 

ČLK upozornila na absenci stanovení odpovědnosti za finanční zajištění boje s epidemií a 

navrhla vytvořit státní fond pro zvládání epidemie. 

ČLK rovněž podpořila technické připomínky podané Sdružením praktických lékařů (SPL). 

   Mz žádnou z připomínek ČLK neakceptovalo. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Snížení platby za státní pojištěnce 

   Vláda hodlá s účinností od 1.7.2022 snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 400,- Kč za 

měsíc (z 1 967,- na 1 567,- korun). V roce 2022 by tak zdravotní pojišťovny dostaly o 14 mld. 

Kč méně, než se očekávalo. Spolu se škrty v rozpočtové kapitole ministerstva zdravotnictví 

(cca 6 mld. Kč) by mělo jít o 20 mld. Kč a zdravotnictví by tak bylo resortem, který by měl 

nejvíce šetřit. 

   Ještě před představením plánu vlády žádal prezident ČLK písemně předsedu vlády Fialu a 

ministra financí Stanjuru, aby platby za státní pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal 

ministra zdravotnictví Válka, aby hájil zájmy svěřeného resortu. V rámci zatím jediného 

osobního jednání s prezidentem ČLK ministr zdravotnictví požadavek komory podpořit 

odmítl, protože se záměrem snížit platby za státní pojištěnce souhlasí. Rovněž z odpovědí 

ministra financí z 24.2.2022 i předsedy vlády z 3.3.2022 vyplývá, že jsou oba přesvědčeni o 

správnosti svého záměru snižovat schodek státního rozpočtu za cenu snížení příjmů systému 

veřejného zdravotního pojištění.  

   Představenstvo ČLK s plánem na snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26.2.2022 

jednomyslně svůj nesouhlas. 
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   Poté, co agrese ze strany Ruska vůči Ukrajině způsobila humanitární katastrofu a 

odstartovala obrovskou migrační vlnu z Ukrajiny do zemí EU včetně ČR, obrátil se prezident 

ČLK tentokrát již veřejným dopisem dne 10.3.2022 na předsedu vlády profesora Fialu, na 

ministra financí Stanjuru a na předsedy politických stran tvořících současnou vládní 

pětikoalici s naléhavou výzvou, aby s ohledem na nové skutečnosti vláda svůj plán ještě 

přehodnotila. Prezident ČLK zároveň o podporu požádal též ministra zdravotnictví profesora 

Válka. 

   Důvody, proč v současnosti není možné výdaje na zdravotnictví snižovat jsou v zásadě 

čtyři: 

1.) Vysoká míra inflace 

2.) Epidemie nemoci Covid-19 zdaleka neskončila 

3.) Kvůli epidemii odložená zdravotní péče 

4.) Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči 

   Snahu prezidenta ČLK zabránit v současné situaci nevhodnému snižování platby za státní 

pojištěnce ministr zdravotnictví profesor Válek nepodpoří. Z dopisu, který zaslal prezidentovi 

ČLK dne 31.3.2022 vyplývá, že na konci roku 2021 byly zůstatky na účtech zdravotních 

pojišťoven téměř 52 mld. Kč a k 28.2.2022 přesáhly částku 60 mld. Kč. Zdravotní pojišťovny 

tedy mají dostatek finančních prostředků na to, aby se se situací vyrovnaly. S ohledem na stav 

státního rozpočtu považuje pan ministr snížení platby za státní pojištěnce o 400,- Kč 

s účinností od 1.7.2022 i nadále za vhodné. Podle názoru pana ministra mohou pojišťovny 

v případě vyčerpání prostředků základního fondu hradit zdravotní služby z prostředků fondu 

rezervního a provozního. Snížení platby za státní pojištěnce z 1 967,- Kč na 1 567,- Kč (v 

roce 2021 byla platba 1 767,- Kč) pan ministr nazývá „zmrazením platby“ a považuje je za 

pouze dočasné, neboť se bude snažit prosadit změnu zákona, která zavede pravidelnou 

valorizaci platby za státní pojištěnce již s účinností od ledna 2023. Jak a o kolik by platba 

měla být valorizována, to pan ministr nespecifikoval. Obdobné stanovisko zaslal ministr 

zdravotnictví předsedovi vlády jako podklad pro vypracování jeho odpovědi prezidentovi 

ČLK. 

Představenstvo ČLK na svém nesouhlasu s plánem na snižování platby za státní 

pojištěnce trvá. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s ministrem zdravotnictví. 

   Dr. Kubek informoval, že jako prezident ČLK měl možnost s ministrem zdravotnictví 

profesorem Válkem, který nastoupil do úřadu 17.12.2021, jednat zatím pouze jedenkrát a to 

22.2.2022. Cílem prezidenta ČLK bylo zjistit, jak si nový ministr zdravotnictví představuje 

spolupráci s profesní lékařskou samosprávou. Schůzka skončila bez konkrétních závěrů. 

   Žádost prezidenta ČLK o jmenování členem tzv. Rady poskytovatelů, která je poradním 

orgánem ministra zdravotnictví z 18.1.2022. 

Bez odpovědi. 

   Žádost o jmenování člena představenstva a předsedy Sekce mladých lékařů ČLK Dr. Přády 

členem Vzdělávací rady lékařů, ve které by nahradil prezidenta ČLK Dr. Kubka, z 17.2.2022. 

Bez odpovědi. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 
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Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny 

   Dr. Kubek informoval o dvou zasedáních, kterých se jako host účastnil.  

23.2.2022 – hlavní mi body jednání byly aktuální epidemická situace a plán vlády na snížení 

platby za tzv. státní pojištěnce. Ministr zdravotnictví se kvůli jednání vlády a následující 

tiskové konferenci jednání neúčastnil, za což byl opozičními poslanci kritizován. 

30.3.2022 – hlavními body jednání bylo zajištění zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny a 

aktuální epidemická situace. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Kompenzační úhradová vyhláška za rok 2021 

   ČLK obdržela 15.3.2022 v rámci vnějšího připomínkového řízení „Návrh vyhlášky, kterou 

se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad 

za hrazené služby poskytnuté v roce 2021“. Své připomínky může ČLK uplatnit do 29.3.2022. 

   Mz v důvodové zprávě uvádí, že je kompenzován pouze signifikantní propad produkce s 

tím, že kompenzace je pouze částečná, nikoli plná. Ze segmentů zastupovaných ČLK-o.s. 

v DŘ se týká v podstatě pouze části ambulantních specialistů, konkrétně odborností, kde došlo 

k velkému propadu produkce. U těchto odborností se navyšuje hodnota bodu. 

   Předsedové OS ČLK dostali materiál k připomínkám a vzhledem k tomu, že nikdo žádné 

připomínky neposlal, ČLK návrh tedy nepřipomínkovala. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2023 

   Dohodovacího řízení pro rok 2023 bylo zahájeno 3.2.2022.  

- Ambulantní specialisté: ČLK-o.s. budou zastupovat Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. 

Dvorník 

   Podle údajů mandátové komise disponuje SAS počtem 1 712 plných mocí a ČLK-o.s. 

počtem 1 620 plných mocí. 

   Úvodní jednání poskytovatelů se uskutečnilo 30.3.2022 a za ČLK-o.s. se ho účastnil Dr. 

Dvorník. Poskytovatelé zvolili koordinátorem segmentu Dr. Jojka, který byl jediným 

navrženým kandidátem. Zástupce ČLK-o.s. se při hlasování zdržel. Přítomní zástupci 

poskytovatelů s shodli na společném návrhu, který vychází z materiálu předloženého 

komorou. 

- Praktičtí lékaři: ČLK-o.s. budou zastupovat Dr. Lindovský, Dr. Němeček 

První jednání s pojišťovnami se uskuteční 7.4.2022. 

Podle údajů mandátové komise disponuje SPL počtem 2 391 plných mocí, SPLDD počtem 

993 plných mocí a ČLK-o.s. počtem 805 plných mocí. 

- Ambulantní gynekologové: ČLK-o.s. bude zastupovat Dr. Henčlová – první jednání se 

uskuteční 5.4.2022. 

První jednání s pojišťovnami se uskuteční 5.4.2022. 

   Podle údajů mandátové komise disponuje SSG počtem 499 plných mocí a ČLK-o.s. počtem 

124 plných mocí. 

- Komplement: ČLK-o.s. bude zastupovat Dr. Musil 

   Hlavním poradcem za právní kancelář ČLK bude expert na úhradové mechanismy Mgr.  

MUDr. Záleská. Cílem ČLK je prosadit nárůst úhrad o 13 %. 

   Vzhledem k plánu vlády na snížení výdajů na zdravotnictví, kvůli kterému dojde ke snížení 

rezerv na účtech zdravotních pojišťoven, kvůli nárůstu nákladů z důvodu péče o uprchlíky a 

rovněž kvůli vysoké míře inflace nebudou jednání jednoduchá. Ukazuje se, jak důležité bylo, 

že se ČLK i bez pomoci organizací soukromých lékařů podařilo prosadit zvýšení ceny práce 
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poskytovatelů výkonů, a to včetně její další pravidelné valorizace o míru inflace. Pro 

ekonomickou stabilitu zdravotnických zařízení včetně soukromých lékařů je velmi důležité, 

že se ČLK ve spolupráci s odbory rovněž podařilo navzdory odporu členů tzv. Rady 

poskytovatelů prosadit revizi výsledků DŘ z června 2021 a zvýšit úhrady stanovené 

vyhláškou Mz pro rok 2022. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Etická komise ČLK 

    V souladu s článkem č.1 stavovského předpisu č. 18 – Statut Etické komise ČLK 

představenstvo na návrh prezidenta ČLK zvolilo 7.12.2019 Etickou komisi ČLK ve složení: 

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSC. 

PaeDr. Alena Gajdůšková  

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 

MUDr. Petr Lokaj 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhDr. 

prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc. 

MUDr. Helena Stehlíková 

MUDr. Tomáš Šindler 

MUDr. Ivana Vraná 

MUDr. Jiří Wicherek 

   Předsedkyní EK ČLK byla zvolena MUDr. Helena Stehlíková a její místopředsedkyní 

členka představenstva ČLK MUDr. Ivana Vraná.  

   Počet členů EK ČLK se snížil poté, co zemřel pan profesor Sokol. Podle stavovského 

předpisu č. 18 – Statut Etické komise ČLK má komise mít 5 – 15 členů a minimálně 1/3 členů 

přitom musí tvořit lékaři. V současnosti není členem EK ČLK nikdo z členů představenstva 

ČLK. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek navrhuje za člena etické komise člena představenstva ČLK 

MUDr. Petra Jehličku, Ph.D.  

  Představenstvo volí členem Etické komise ČLK MUDr. Petra Jehličku, Ph.D. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Lékaři bez hranic na Ukrajině    

   Dr. Kubek informoval, že ČLK zaslala 100 000,- Kč jako podporu aktivit společnosti 

Lékaři bez hranic na Ukrajině. Jednalo se o částku vyčleněnou jako rozpočtová rezerva 

v rozpočtu pro rok 2022 schváleném představenstvem ČLK dne 9.10.2021. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Podmínky přístupu lékařů z Ukrajiny na pracovní trh v ČR a celé EU 

   ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům, i všem občanům 

Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. I v této mimořádné situaci však 
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musíme respektovat platné zákony a další právní normy sloužící k ochraně zdraví a 

bezpečnosti obyvatel ČR. 

   ČLK si váží ukrajinských lékařů a dalších zdravotníků, jejichž práce je pro naše 

zdravotnictví velmi důležitá. Podle registru ČLK k 1.3.2022 celkem 693 členů komory 

vystudovalo lékařskou fakultu na Ukrajině (387 žen a 306 mužů). Pro srovnání na konci roku 

2012 šlo o pouhých 80 kolegů (37 žen a 43 mužů). 

   Pro ČLK není podstatná národnost, ale skutečnost, kde a jako lékařskou fakultu lékař(ka) 

přicházející ze zahraničí vystudoval(a). Zatím co v rámci Evropské unie studijní programy 

všech lékařských fakult musí splňovat daná minimální kritéria, u vysokých škol v ostatních, 

tzv. třetích zemích, toto zajištěné není. A právě to je důvod, proč vzdělání z takových škol 

nemůže být v EU automaticky uznáváno. Jde o bezpečnost pacientů. 

   Od 1.7.2018 přijímá ČLK absolventy LF z tzv. třetích zemí pouze po složení aprobační 

zkoušky. Toto rozhodnutí výrazným způsobem přispělo ke kultivaci systému zaměstnávání 

zahraničních lékařů. 

   Současné tragické události na Ukrajině nijak nemění podmínky pro výkon lékařského 

povolání lékařů, kteří získali své vzdělání v zemi, která není členem EU, týká se to tedy i 

Ukrajiny.   

   Vláda ČR zamýšlí zjednodušit pravidla pro přístup uprchlíků na pracovní trh v ČR. Česká 

lékařská komora s tímto souhlasí. Uprchlíky, kterým chceme poskytnout v naší zemi ochranu 

a bezpečí, je třeba co nejdříve integrovat do většinové společnosti. 

   Za tímto účelem ČLK v první řadě navrhuje odstraňování zbytečných byrokratických bariér 

a prosazuje maximální urychlení celého procesu přípravy na aprobační zkoušky. Komora však 

nemůže souhlasit s tím, aby jako lékař pracoval někdo, kdo nesplňuje minimální předepsané 

odborné požadavky nebo ten, kdo se nedokáže česky domluvit se svými pacienty a 

spolupracovníky. Jedinou možnou výjimkou na přechodnou dobu může být nouzová 

zdravotní pomoc v rámci uprchlických táborů a podobných zařízení, kde naopak znalost 

ukrajinštiny či ruštiny může být výhodou. Podobná nouzová a provizorní opatření však 

nemohou nahradit řádný způsob integrace zahraničních lékařů(řek) do zdravotnictví v ČR a 

potažmo celé EU. 

   Zahraniční zkušenosti z podobných migračních vln ukazují, že velká část uprchlíků se do 

původní vlasti nevrátí. Naopak lze očekávat příchod dalších občanů z Ukrajiny například 

v rámci procesu scelování rodin. Naším cílem je tedy vytvořit stabilní a dlouhodobě 

udržitelný systém integrace lékařek(řů) z Ukrajiny, který neohrozí bezpečnost pacientů v ČR 

a který bude zároveň skutečnou pomocí pro kolegyně (kolegy) přicházející z Ukrajiny 

v případě jejich zájmu o práci v ČR. 

   Návrh ČLK na urychlení integrace ukrajinských lékařek(řů) do českého zdravotnictví: 

1. Zjednodušení administrativního procesu 

Doklady lze například předkládat dodatečně, nemusí být vyžadováno úřední ověření, nemusí 

se platit kolky… 

2. Finanční podpora ze strany státu 

Stát hradí náklady na ubytování, stravování a poskytuje „stipendium“. Stát (kraje) zajišťuje 

péči o děti. Stát hradí náklady na vzdělávání. 

3. Intenzivní jazykový kurz zakončený zkouškou 

Kurzy organizuje stát ve spolupráci s kraji. 

4. Zrušení současné tzv. odborné praxe, která bývá zneužívána k nelegálnímu výkonu práce. 

Praxe lékařkám(řům) z Ukrajiny nechybí a její vyžadování zbytečně oddaluje složení 

aprobační zkoušky. 

5. Intenzivní teoretický kurs medicíny v češtině jako příprava na aprobační zkoušku, která se 

skládá v češtině.  

Kurzy financuje stát a organizují je především lékařské fakulty. 
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6. Přijetí za člena ČLK po složení aprobační zkoušky  

ČLK pomáhá svým budoucím členům podle svých možností již před aprobační zkouškou. 

7. Po splnění výše uvedených požadavků může lékař(ka) začít pracovat za stejných podmínek 

jako absolventi tuzemských lékařských fakult. Nebude docházet k žádné diskriminaci a 

zároveň bude zajištěna bezpečnost pacientů. 

 

   Po diskusi s tímto plánem vyslovila souhlas většina účastníků porady předsedů OS ČLK 

konané 17.3.2022. 

   Dr. Kubek konzultoval tento plán s prorektorem UK pro koncepci a kvalitu vzdělávání doc. 

MUDr. Polákem a dne 21.3.2022 pak tento plán představil na jednání proděkanů pro 

vzdělávání všech LF. Účastníci s návrhem souhlasili. 

   Návrh schválila 31.3.2022 Vědecká rada ČLK 

   Na jednání zdravotního výboru PS dne 30.3.2022 prezentoval ministr Válek záměr, umožnit 

zájemcům o práci lékaře z řad uprchlíků z Ukrajiny pracovat po dobu tří měsíců 

v akreditovaných lůžkových, případně i ambulantních zdravotnických zařízení, formou stáže. 

Pokud během této doby získají nostrifikaci diplomu, budou moci jako stážisté pokračovat celý 

rok. Dalším ulehčením pro lékaře z řad ukrajinských uprchlíků by podle pana ministra měla 

být možnost skládat aprobační zkoušky v angličtině. 

Představenstvo schvaluje návrh doporučený Vědeckou radou ČLK a zavazuje 

prezidenta ČLK k tomu, aby toto stanovisko ČLK prosazoval. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Plenární zasedání CPME – Brusel 25.-26.3.2022 

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

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

   Vlastnímu jednání předcházela přednáška odborníků z univerzity v Antverpách o úskalích 

komunikace na podporu očkování, o úloze lékařů při šíření osvěty a důvěry v očkování a 

současně příčinách nedůvěry v očkování.  

   V sekci národních reportů Dr. Kubek stručně prezentoval vývoj epidemie Covid-19 v ČR od 

posledního zasedání v listopadu 2021. Upozornil zejména na faktické zastavení očkování. 

Dále prezentoval dopady migrační krize na ČR, která již přijala okolo 300 000 uprchlíků, 

z nichž většinu tvoří děti. Dá se očekávat, že již kvůli existenci ukrajinské menšiny se ČR pro 

většinu těchto uprchlíků stane cílovou zemí. Na základě udělení tzv. víza strpění mají 

uprchlíci nárok na stejnou zdravotní péči za identických podmínek jako občané ČR. Vysoký 

počet uprchlíků způsobí zdravotnictví kapacitní, organizační i finanční problémy. 

   Z bloku vnitřní činnosti je nejzávažnější informace, že kvůli deficitnímu hospodaření 

zapříčiněnému růstem nákladů bude pravděpodobně nutné od roku 2023 zvýšit členské 

příspěvky odváděné národními organizacemi.  

   Příští plenární zasedání CPME se u příležitosti Českého předsednictví EU uskuteční ve 

dnech 27.-29.10.2022 v Praze. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

   

Ukrajinský fond lékařské pomoci 



 10 

   Na naléhavou výzvu Ukrajinské lékařské asociace byl organizacemi CPME (Stálý výbor 

evropských lékařů), EFMA (Evropské fórum lékařských asociací) a WMA (Světová 

lékařská asociace) založen Ukrajinský fond lékařské pomoci, jehož prostřednictvím může 

celosvětová zdravotnická komunita spojit síly při podpoře ukrajinských kolegů a 

národních zdravotnických organizacích v sousedních zemích, které jsou přímo zapojeny 

do řešení prohlubující se humanitární krize. 

   Fond umožní zdravotnické komunitě koordinovat a poskytovat životně důležitou 

lékařskou pomoc během humanitární krize. Světová lékařská asociace zřídila bankovní 

účet, který bude sloužit tomuto společnému úsilí.  

   Fond je veden Pracovní skupinou Ukrajina, která je složena ze zástupců WMA, EFMA, 

CPME, Polské komory lékařů a zubních lékařů, Slovenské lékařské společnosti, 

Slovenské lékařské komory, Rumunského lékařského kolegia, Maďarské lékařské komory 

a Francouzské lékařské rady. Řídícímu výboru předsedá bývalý prezident WMA Prof. Dr. 

Leonid Eidelman. 

   Dosud nejvýznamnějšími dárci jsou: Japonská lékařská asociace 778 000,- euro, 

Francouzská lékařská komora 170 000,- euro.  

   Z prostředků fondu byl již zakoupen zdravotnický materiál, který byl z Izraele 

transportován na Ukrajinu.  

   Dr. Kubek prezentoval Ukrajinský fond lékařské pomoci na poradě předsedů OS ČLK 

dne 17.3.2022. Účastníci porady diskutovali o tomto fondu i o dalších možnostech, jak 

pomáhat. Velké množství lékařů – členů ČLK již zaslalo finanční podporu individuálně. 

Několik OS ČLK a nemocnic se zapojilo do sbírek zdravotnického materiálu, který byl 

odeslán na Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že ČR je jednou z cílových zemí, do které směřuje 

velké množství uprchlíků, upřednostňuje většina účastníků porady cílenou adresnou 

pomoc. 

Představenstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s dosavadním postupem ze strany 

ČLK.  

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s představenstvem SLK 

   Slovenská lékařská komora (SLK) pořádala 26.3.2022 v lokalitě Spálená v Roháčích již 14. 

ročník lyžařských lékařských závodů Lekom Ski 2022. V předvečer závodů se konalo 

pracovní setkání zástupců SLK, ČLK a Polské lékařské komory.  

  ČLK na setkání zastupovali viceprezident Dr. Mrozek a člen představenstva Dr. Sedláček. 

Dr. Mrozek informoval, že hlavní bodem jednání byla situace na Ukrajině a dopady migrační 

vlny na zdravotnictví na Slovensku, v Polsku a v ČR. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

   Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady Mz, které se konalo dne 8.3.2022. Byly 

projednány dva body 

- aktuality s AZV (Agentura pro zdravotnický výzkum), 

- debata o přístupu lékařů z Ukrajiny. 
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6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

   Dr. Kubek informoval, že na pozvání Spolku mediků LF UK v Plzni vystoupil 22.3.2022 

před studenty v rámci akce „Večerní vizita“ s přednáškami o České lékařské komoře a o 

Vlivu dezinformací na zdravotnictví v době epidemie nemoci Covid-19.  

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12:30 hodin. 

 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 29.4.2022 v Domě lékařů v Praze 9. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


