
 

 

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, 

dostáváte do rukou druhé letošní číslo Newsletteru ČLS JEP, kde Vás opět Informujeme o událostech 

a aktuálním dění v naší společnosti. 

 

V březnu nečekaně zemřel bývalý místopředseda ČLS JEP a významný český chirurg prof. MUDr. Miloš Hájek, 

DrSc. Prof. Hájek se nesmírně zasloužil o nový rozvoj naší společnosti po roce 1989.  

 

V roce 2006 byl oceněn naším nejvyšším vyznamenáním – Cenou J. 

E. Purkyně. Osobnost prof. Hájka připomene v příštím čísle Časopisu 

lékařů českých prof. Blahoš. Čest jeho památce. 

 

Nejvýznamnější letošní událostí bude slavnostní 28. kongres ČLS JEP 

k připomenutí 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně – podrobnosti si 

prosím přečtěte níže. 

 

Jak uvádíme v závěru tohoto Newsletteru, rozhodli jsme se uzavřít smlouvu 

o spolupráci se švýcarskou pojišťovnou Swiss Life. Vedly nás k tomu dva 

důvody: 

 

1. Pojišťovna má smlouvu s Britskou lékařskou společností (BMA) a naše 

smlouva z ní vychází. Jedná se tedy o korektního partnera s tradicí 

a zkušenostmi s potřebami lékařů. 

 

2. Jednota českých lékařů i Spolek lékařů plnily před válkou i sociální funkci. Pomáhaly například vdovám po 

lékařích či starším lékařům v tíživé situaci. Pro takovou činnost ČLS JEP nemá nyní fondy, ale rozhodli jsme se, 

že prostředky získávané ze spolupráce s pojišťovnou Swiss Life  budeme shromažďovat pro tyto účely 

v sociálním fondu. Budeme tak moci alespoň částečně obnovit tu funkci, kterou lékařské spolky tradičně měly.   

 

Přeji Vám hezký zbytek jara a připomínám, že redakce Časopisu lékařů českých, který dostávají elektronicky 

všichni členové ČLS JEP, uvítá jak články s tématy významem přesahujícími jednotlivé lékařské obory, tak Vaše 

návrhy na monotematická čísla. 

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 

předseda ČLS JEP, z.s. 
 



Přijetí nového zákona č. 67 o vzdělávání a jeho úskalí 

Od 1. července 2017 má začít platit nový zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. ČLS JEP se dlouhou dobu snažila, aby znění 

zákona co nejvíce odpovídalo potřebám vzdělávání zejména mladých lékařů. Výsledný zákon není ideální, ale 

zcela jistě je posunem správný směrem. Velké emoce budí zejména navazující vyhláška MZ ČR o 

nástavbových oborech lékařů, farmaceutů a zubních lékařů, která přinesla redukci počtu oborů, aniž by byla 

jasná kritéria, za nichž byly některé obory vyřazeny. Rozesílali jsme ji všem odborným společnostem k 

připomínkování a mnohé se důrazně ozvaly. Předsednictvo ČLS JEP se přiklonilo k odmítnutí celého seznamu 

nástavbových oborů a navrhuje svolat nová jednání, která by definovala jasné principy, co je nástavbový obor a 

jaká je jeho ideální délka. 

K nejkontroverznějším bodům vyhlášky patří velmi rozdílný pohled na dětské obory, kdy některé jsou základní, 

jiné nástavbové a některé jsou zcela vyřazeny bez jasných kritérií. 
 

 
Tiskové konference 

 ČLS JEP uspořádala ve svém přednáškovém sálu s úspěchem setkání novinářů k tématu 

Psychosomatická medicína, a to dne 22. 2. 2017. Tiskovou zprávu naleznete zde, celý videozáznam 

zde. 

 Dne 8. 3. 2017 následovala tisková konference ke Světovému dni ledvin na téma Obezita a ledviny. 

Tisková zpráva je k dispozici zde. 

 Ke Světovému dni zdraví 2017 se konala dne 6. 4. 2017 tisková konference na téma Deprese (tisková 

zpráva a videozáznam).  

 

 

 
Na snímku dr. Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v ČR 

a Ing. Daniela Matějková 

 

 

 

 

http://www.cls.cz/dokumenty/tz_cls_22022017.doc
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-dne-22-unora-2017-1167
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-dne-22-unora-2017-1167
http://www.cls.cz/dokumenty/TZ_08032017.doc
http://www.cls.cz/dokumenty/TZ_06042017.doc
http://www.cls.cz/dokumenty/TZ_06042017.doc
http://www.cls.cz/aktualne/tiskova-konference-cls-jep-dne-6-4-2017-na-tema-deprese-1171


 Ve středu 3. 5. 2017 proběhla tisková konference Anestezie dříve a nyní, kde se vzpomnělo 170. výročí 

prvního podání celkové anestézie v Čechách a probíraly se především problematické okruhy monitorace 

a používání anestézie v našich současných zdravotnických zařízeních, včetně charakteristiky eutanázie 

v protikladu k „letting die“. 

 A konečně zatím poslední setkání s médii proběhne dne 22. května 2017 na téma aktuálních otázek 

všeobecného lékařství. 

 

28. kongres ČLS JEP – „purkyňovský“ 

Ve dnech 7.- 8. prosince 2017 uspořádá ČLS JEP svůj 28. kongres. Připomeneme jím 230. výročí narození 

Jana Evangelisty Purkyně, které připadá na 18. prosinec. 

Slavnostní část proběhne 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana 

Štěcha. Zde se bude konat rovněž tisková konference a večerní společenský program. Kongres bude druhý 

den, tzn. 8. prosince 2017, pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími přednáškami a diskusemi.  

 

Témata kongresu jsou vypsána následovně: 

1.    Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty Purkyně 

2.    Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku 

3.    Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní vědy vyvíjet do konce tohoto století?  

 

Přípravný výbor oslovil některé historiky a „purkyňology“ se žádostí o přednášky a vyzval naše vybrané 

společnosti ČLS JEP k přípravě prezentací na 3. téma. Všechna sdělení by měla být vydána knižně v 

nakladatelství Mladá fronta, termín odevzdání materiálů je konec srpna 2017. Budeme rádi za vaše případné 

další návrhy na témata vystoupení, eventuálně na přednášející. Aktuálně sledujte informace o kongresu na 

stránce www.kongres.cls.cz. 

 

Cena Jana Evangelisty Purkyně a Libochovice  

Předsednictvo rozhodlo na své schůzi dne 18. 4. 2017 v tajném hlasování o letošním laureátovi Ceny JEP. Stal 

se jím pan prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. FCMA., spojený svými osudy dlouhodobě s Ústavem 

experimentální biofarmacie AV ČR v Hradci Králové jako jeho ředitel a do současnosti i vědecký pracovník. 

Cena mu bude slavnostně předána dne 23. 5. 2017 na zámku v Libochovicích, rodišti Jana Evangelisty Purkyně 

při příležitosti 59. Purkyňova dne. Životopis pana profesora naleznete zde. 

http://www.kongres.cls.cz/
http://www.cls.cz/dokumenty/CV_Kvetina.pdf


 

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c. FCMA, letošní laureát Ceny J. E. 

Purkyně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návrhy na Ceny předsednictva za nejlepší vědecké publikace z 
roku 2016  

Návrhy na udělení podávají předsedové organizačních složek ČLS JEP do 31. května 2017.  

Předsednictvo ČLS JEP do konce září 2017 rozhodne o udělení cen v kategoriích původní vědecké práce 

a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské práce 

(zvlášť pro monografii a článek). Ceny se pak slavnostně předají dne 7. listopadu 2017 již tradičně pod záštitou 

předsedy Senátu PČR Milana Štěcha ve Valdštejnském paláci. 

 
Problematika e-preskripce 

Předsednictvo ČLS JEP se pro MZ ČR vyjadřovalo k věcnému záměru právního předpisu o elektronické 

preskripci, resp. stanovení situací, za nichž od 1. 1. 2018 bude vždy přípustné vystavení lékařského předpisu 

v listinné podobě. ČLS JEP zastává v tomto ohledu stejný názor jako pracovní skupina MZ ČR, kde pověření 

členové ČLS JEP od počátku pracovali: 

Systém elektronické preskripce musí umožnit vystavení receptu a vydání léku vždy, když to potřebuje lékař či 

pacient. Systém musí umožnit vystavení receptu i následné vydání léku za všech myslitelných situací (i 

v případě nefunkčnosti systému e-receptu), je-li to nezbytné pro potřebu lékaře či pacienta. A to zejména 

v pohotovostní a návštěvní službě, ale také  v případě přechodné nedostupnosti technických prostředků 

elektronické preskripce. 



V takových případech se jako vhodné řešení jeví možnost vystavení papírového receptu jako náhrady za recept 

elektronický. Papírový recept však musí být následně v lékárně převeden do elektronické podoby tak, aby 

zpracování všech typů receptů od okamžiku výdeje léčiv probíhalo shodně.  

     ČLS JEP se domnívá, že používání e-receptu od 1. 1. 2018 není možno upřesnit pouze vyhláškou, ale je 

nezbytná změna zákona. Odeslali jsme panu ministrovi Ludvíkovi dopis upozorňující na pomalý postup příprav 

e-preskripce a byli jsme jím dlouhým dopisem ujištěni, že přípravy postupují adekvátně. 

 
Návštěva doc. Leo Kleina v ústředí ČLS JEP  

Dne 20. 4. 2017 navštívil sekretariát ČLS JEP brigádní generál doc. Leo Klein, CSc., bývalý předseda 

Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP z Hradce Králové, který po 13 letech 

ve funkci předával nedávno žezlo doc. Horáčkovi. Poděkoval za dlouholetou výbornou spolupráci a také my 

jemu děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

 

 

Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. s ředitelkou sekretariátu ČLS JEP paní Evou Ponocnou v Lékařském domě 

 



 

Doc. MUDr. Leo Klein, CSc. s paní Petrou Frankovou 

 
Národní antibiotický program a tvorba nových doporučených 
postupů 

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., předsedkyně Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, upozorňuje na 

to, že na stránkách ČLS JEP jsou průběžně vystavovány doporučené postupy, které SKAP vydává. SKAP také 

vybízí odborné společnosti ČLS JEP i další, aby spolupracovaly již při zpracovávání/aktualizaci doporučených 

postupů se SKAP všude tam, kde je jejich součástí antibiotická terapie. Doporučené postupy musí být ve shodě 

s prosazovaným Národním antibiotickým programem, a proto naše OS tímto žádáme, aby SKAP dostala 

možnost je případně korigovat (zejména s ohledem na problém antibiotické rezistence). 

 

 

http://www.cls.cz/antibioticka-politika-a


Předávání poct České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

K osmdesátým narozeninám byla na shromáždění v pražském Karolinu dne 4. 5. 2017 udělena prof. MUDr. 

Janu Švihovcovi, DrSc. zlatá medaile ČLS JEP. Bylo zdůrazněno, jak významně se profesor Švihovec zasloužil 

o rozvoj farmakologie a demokratické nastavení principů regulací v lékové politice po roce 1989. V ČLS JEP 

působí prof. Švihovec jako člen předsednictva a předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv 

a rovněž garant spolupráce se SÚKL. 

 

 

Prof. Švihovec přebíral zlatou medaili z rukou předsedy ČLS JEP prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc.  

 



 

Doc. MUDr. Vilma Marešová, předsedkyně revizní komise ČLS JEP, právě gratuluje oslavenci  

 

Prof. 

MUDr. Jan Švihovec, DrSc. obdržel zlatou medaili ČLS JEP (© 

Current Media) 

 

Zlatou medaili ČLS JEP obdržela na návrh Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP na 22. Kubátových dnech 

z rukou čestného předsedy ČLS JEP prof. Blahoše paní prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc. 

 



 

Na letošním Jandově myoskeletálním dnu obdržela čestnou medaili ČLS JEP paní primářka MUDr. Jana 

Jandová, předsedkyně Odborné společnosti pro myoskeletární medicínu ČLS JEP. 

 

 

Jandův den – čestná medaile pro prim. MUDr. Janu Jandovou 

 



 

Spolupráce se Swiss Life Select 

 
Po několikerém jednání se ČLS JEP rozhodla uzavřít smlouvu o obchodní spolupráci s přední evropskou 
finanční skupinou Swiss Life, resp. její poradenskou divizí Swiss Life Select. Níže Vám nabízíme k dispozici 
k prvnímu seznámení se Swiss Life Select propagační materiály. Podrobněji ke všem nabízeným službám se 
budete moci seznamovat v dalších číslech našeho Newsletteru. 

 

 

© 2017 ČLS JEP | Vytvořila a spravuje MeDitorial 

Online verze | Odhlášení zpravodaje 

 

http://www.cls.cz/dokumenty/Swiss_life_medical.pdf
http://www.meditorial.cz/
http://www.cls.cz/online-zpravodaj?token=eyJkYXRhIjp7InByb2plY3RJZCI6NTEsInNlY3Rpb25JZCI6MTA1LCJuZXdzbGV0dGVySWQiOjE0NzgsInVzZXJJZCI6MCwidXNlclR5cGUiOiJwcmV2aWV3IiwiaG9zdCI6InZsYXN0b3ZrYS5tZWRpdG9yaWFsLmN6In0sImNoZWNrc3VtIjoiOGU5OTNhNWQ0NTlkMDM2M2UwZDJlY2E4NzFhNDk2ODQifQ==
http://www.cls.cz/odhlaseni-zpravodaje?token=eyJkYXRhIjp7InByb2plY3RJZCI6NTEsInNlY3Rpb25JZCI6MTA1LCJuZXdzbGV0dGVySWQiOjU2NCwidXNlcklkIjowLCJ1c2VyVHlwZSI6InByZXZpZXciLCJob3N0Ijoidmxhc3RvdmthLm1lZGl0b3JpYWwuY3oifSwiY2hlY2tzdW0iOiJjNzg3ZTRhNTQ3MDdhM2Y5YWFmNTlmMmU4YWFmZTE3MCJ9&confirm_rules=1


 
 

  

 
Vážení členové České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 

 

Na základě smlouvy o spolupráci mezi ČLS JEP a společností Swiss Life Select Česká republika Vám 
představujeme švýcarskou finanční skupinu Swiss Life a její unikátní službu určenou lékařům – Swiss 
Life Medical.  

Budeme se pravidelně setkávat v rámci Newsletteru ČLS JEP, ve kterém vám postupně představíme celé 
portfolio služeb a vždy také speciální akci pro členy ČLS JEP. 

 

Specializované portfolio produktů a služeb 

Dlouhodobé zkušenosti s poskytováním služeb lékařům v zahraničí umožňují společnosti Swiss Life 
zavádět produkty a služby, které na českém trhu doposud neexistovaly. 

Swiss Life Medical je jedinou službou na českém trhu, která nabízí komplexní řešení finančních potřeb 
a cílů lékařů. Tato služba je založena na unikátním programu Best Select. V rámci tohoto programu 
provádí Swiss Life každoročně nezávislý audit a rating finančních institucí a produktů na českém 
i mezinárodním trhu. 

 

Specializovaný tým 

V rámci specializovaného týmu Medical jsou vám k dispozici špičkoví profesionálové, kteří mají 
zkušenosti s poskytováním poradenství a servisu pro lékaře. Jsou to lidé, kteří mají životní zkušenost 
a pochopení pro specifické potřeby a očekávání lékařů.  

 

Reference 
Skupina Swiss Life zajišťuje finanční servis pro více než 30 000 evropských lékařů. Swiss Life je 
dlouholetým partnerem British Medical Association, která je hlavním a největším dobrovolným sdružením 
lékařů ve Velké Británii. 
  
  

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 
předseda ČLS JEP, z.s. 

Ing. Karel Šulc 
ředitel Swiss Life Medical 

Kontaktní osoba: 
Ing. Karel Šulc 
ředitel Swiss Life Medical 
M +420 773 195 205 
karel.sulc@swisslifeselect.cz 
www.swisslifeselect.cz 
www.financeprolekare.cz 

 

mailto:karel.sulc@swisslifeselect.cz
http://www.swisslifeselect.cz/
http://www.swisslifeselect.cz/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana 
majetku 
a zdraví 

Ochrana 
odpovědnosti 

Specializované služby pro lékaře 
Swiss Life Medical tvoří tým odborníků specializujících se na služby lékařům a ostatním 
profesionálům v oboru zdravotnictví. Jedná se o jedinou komplexní finanční službu pro 
lékaře v České republice. 

Doplňkové 
služby 

Tvorba 
majetku, 
penze 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Swiss Life je globálně působící finanční skupina zaměřená na oblast správy privátních 
i korporátních financí, řízení rizik a zajištění penze. Byla založena před 160 lety v Curychu. 
V České republice působí Swiss Life od roku 2013 a je jedinou švýcarskou finanční institucí 
na českém trhu. 

Swiss Life Select Česká republika 

Swiss Life Select vstoupila na český trh v roce 2013. Poskytuje svým zákazníkům investiční 
poradenství, finanční plánování a správu finančního majetku. Připravuje řešení v oblasti 
investic, zajištění penze, bankovních produktů, pojištění osob a majetku nebo financování 
bydlení a zprostředkování hypotečních úvěrů. Zaměřuje se především na privátní klienty, ale 
také na firmy. Hlavním cílem společnosti je poskytovat finanční služby na vyšší kvalitativní 
úrovni, než je v České republice obvyklé. K tomu využívá švýcarské know-how. 

O Swiss Life 

 Založena v roce 1857 v Curychu. 
 Působí v 70 zemích světa. 
 5,2 bilionu Kč aktiv klientů ve správě. 
 Nejvýznamnější švýcarská pojišťovna. 
 50 procent Švýcarů spoří nebo již čerpá penzi u Swiss Life. 
 Swiss Life je vedena na akciovém indexu SMI, který zahrnuje 20 nejvýznamnějších firem 

ve Švýcarsku.  

Fakta  



Medical
Swiss Life

Nezajištěný úvěr
až do výše 2,5 milionu Kč s úrokovou sazbou od 2,9 %
bez dokládání účelu

www.financeprolekare.cz

speciálníAKCE

Použití

Zdarma

Úvěrování podnikatelských potřeb (pořízení praxe, vybavení apod.), refinancování 
stávajících úvěrů v jiných bankách.

Zpracování úvěrů a vedení úvěrového účtu.

V případě Vašeho zájmu se s Vám rádi spojíme a poskytneme podrobné informace 
Pište prosím na emailovou adresu sekretariátu ČLS JEP: czma@cls.cz

Speciální akce pro členy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
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