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ZÁPIS ZE SJEZDU DELEGÁTŮ ČLS JEP 

19. ledna 2023, Fakultní nemocnice v Motole 

 

 

Sjezd delegátů České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s. (ČLS JEP) svolaný 

předsednictvem ČLS JEP a konaný dne 19. 1. 2023 v Praze, zahájil v 10,00 hodin prof. 

MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda, který po uvítání delegátů pověřil řízením jednání 

prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.  

 

Delegáty sjezdu pozdravil nejprve ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.   

a poděkoval ČLS JEP a jejímu předsedovi za spolupráci, jmenovitě poděkoval také prof. 

Benešovi a doc. Mechlovi za práci v tzv. přístrojové komisi MZ ČR. 

 

Za Českou lékařskou komoru pozdravil delegáty její prezident MUDr. Milan Kubek                              

a zdůraznil, že obě organizace vycházejí ze stejného odkazu Spolku českých lékařů a 

Časopisu lékařů českých. 

 

Dále promluvil doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory a 

zdůraznil přínosy spolupráce s ČLS JEP. 

 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole uvítal delegáty a poukázal 

na vysokou prestiž ČLS JEP a vyjádřil potěšení, že mezi zaměstnanci FN Motol jsou i někteří 

předsedové odborných společností ČLS JEP. 

 

Děkan 2. LF UK v Motole prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. poděkoval ČLS JEP za 

udržování nejen odborné, ale i společenské úrovně lékařského stavu. 

  

Z registrace účastníků Sjezdu delegátů ČLS JEP byla sdělena informace, že sjezd je 

usnášeníschopný, neboť je přítomno 119 delegátů z celkového počtu 206 možných delegátů, 

což je nadpoloviční většina. Předseda mandátové komise prof. Calda tyto skutečnosti potvrdil.  

 

Sjezd schválil hlasováním pracovní orgány.  Souhrn všech přijatých usnesení Sjezdu delegátů 

ČLS JEP je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

Sjezd schválil hlasováním program sjezdu. 

 

Předsedkyně volební komise JUDr. Teska Arnoštová instruovala delegáty o způsobu 

provedení voleb a vyplňování volebních lístků. V 10,36 hodin zahájila tajnou volbu 

předsednictva a revizní komise ČLS JEP pro období roků 2023 - 2027 s tím, že volby budou 

probíhat do 12,30 hodin. 
 

Program pokračoval přednesením zprávy o činnosti ČLS JEP v uplynulém volebním období 

2019 – 2023. Předseda prof. Svačina shrnul, jak se ČLS JEP vyrovnávala s výzvami, které  

představovaly zejména společenské změny a pandemie Covid-19.  ČLS JEP se dokázala  

přizpůsobit a stabilizovat, dosáhla svých cílů, plnila úkoly uložené posledním sjezdem 

delegátů a udržela i své tradiční aktivity navzdory náročné ekonomické i pandemické situaci.  
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Komentoval zrychlený přechod k elektronizaci agend, zejména změny v evidenci členů                                                 

a v organizování elektronických voleb do orgánů organizačních složek. 

 

Pokladník prof. Cvachovec pokračoval zprávou o hospodaření ČLS JEP za auditované období 

2018 – 2021. Komentoval podklady, které delegáti obdrželi v Revue ČLS JEP 2023 a oznámil 

hospodářský výsledek společnosti. Situace se díky energetické krizi a vysoké inflaci v roce 

2022 začala měnit, takže vytvořené rezervy budou muset být v budoucnu použity k pokrytí 

rychle rostoucích nákladů.       

 

Následovala diskuse k oběma předneseným zprávám a poté je sjezd vzal na vědomí.  

 

Návrhová komise předložila delegátům sjezdu návrh usnesení, jímž se schvalují výsledky 

hospodaření ČLS JEP za období 2018 – 2021. Výsledky hospodaření byly schváleny.       

                       

Sjezd pokračoval zprávou o činnosti revizní komise, kterou přednesla její předsedkyně doc. 

Marešová. Poděkovala odborným společnostem, předsednictvu i sekretariátu za součinnost při 

řešení problémů, předkládaných revizní komisi. Zpráva byla vzata na vědomí, předsednictvo 

poděkovalo odstupující předsedkyni za její dlouholetou práci. 

 

K bodu změn Stanov ČLS JEP vystoupil právník ČLS JEP JUDr. Vacek a vysvětlil důvody 

pro navrhovanou změnu ve formách členství. Tyto změny reflektují již existující praxi 

některých organizačních složek a stanovy by se přijetím těchto změn dostaly do souladu s již 

existující praxí. Zásadní změnou je zavedení možnosti tzv. profesního členství, kdy si 

jednotlivé organizační složky mohou samy vydefinovat a odhlasovat práva a povinnosti 

profesního člena a zavést je do svých stanov. Dále uvedl, že přidružené členství se má nadále 

vztahovat jen na právnické osoby. 

 

V živé diskusi bylo profesní členství projednáno, bylo diskutováno jestli toto členství může 

snížit příjmy z členských příspěvků, vyvolávat dojem třídění členů, komplikovat hlasování 

atp. Vývoj v nových profesích (inženýři, nutriční sestry) přivádí do ČLS JEP členy - nelékaře, 

kteří by neměli mít např. možnost plně zasahovat do celkového směřování OS. Přičemž OS 

může současný stav ponechat, může však práva některých profesí nejen omezit, ale i jim např. 

umožnit volbu zástupce do výboru bez volebního práva.  

Pokud složky zavedou ve svých stanovách institut profesního členství, musí stanovy nechat 

schválit předsednictvem ČLS JEP a provést změny v povaze členství u dotčených existujících 

členů po dohodě s nimi. Předpokládá se přechodné období pro úpravy stanov OS do konce 

roku 2023. 

 

Změna stanov byla přijata. 

 

Další projednávaný bod programu se týkal návrhu úpravy výše základního členského 

příspěvku ČLS JEP na 470,- Kč ročně. Důvody vysvětloval pokladník ČLS JEP prof. 

Cvachovec zejména jako opatření v boji proti zvyšujícím se nákladům na chod a režii ČLS 

JEP a Lékařského domu, její publikační činnost a další výchovně-vzdělávací aktivity. 

 

Z pléna padly návrhy na zvýšení na 500,- Kč. Řídící předseda nechal hlasovat o návrhu na 

stanovení tohoto základního členského příspěvku. Sjezd svým usnesením tuto výši schválil od 

roku 2023. 
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Prostor v jednání dále získaly 3 nejnovější odborné společnosti, jejichž členství v ČLS JEP 

schválilo předsednictvo a které musel schválit také sjezd. Jejich současní předsedové 

představili prezentace, v nichž uvedli důvody pro jejich schválení. 

 

Jednalo se o  

• Českou mikrobiomovou společnost (doc. Hrdý) 

• Společnost pro porty a permanentní katétry (prof. Charvát) 

• Českou společnost rekonstrukční mikrochirurgie (doc. Kempný). 

 

Sjezd schválil přijetí těchto odborných společností, jako nových organizačních složek ČLS 

JEP. 

 

Odpolední část programu zahájily přihlášené diskusní příspěvky. 

 

1. Doc. Anders, člen předsednictva ČLS JEP, seznámil delegáty se zastupováním ČLS 

JEP v Pracovní skupině MZ ČR k Sazebníku zdravotních výkonů a apeloval na to, aby 

odborné společnosti měly vždy předjednáno zavádění nových výkonů se zdravotními 

pojišťovnami. V ÚZIS je k dispozici databáze existujících zdravotních výkonů. 
 

2. Prof. Arenberger, člen předsednictva ČLS JEP, popsal přípravu podcastů o 

nejrůznějších lékařských oborech, kterými v Českém rozhlasu na základě 

podepsaného Memoranda o spolupráci chce popularizovat ČLS i úroveň naší medicíny 

a vyzval zájemce ke spolupráci. 
 

3. Prof. Beneš, člen předsednictva ČLS JEP, se věnoval jako člen přístrojové komise MZ 

ČR notifikaci zdravotnických prostředků a jejími radikálními změnami po 26. 5. 2024, 

které vyžaduje nové nařízení EU směrnice. Uvedl, že výrobci zdravotnických 

prostředků budou muset prokázat ověřenou klinickou zkouškou účinnost ZP s pomocí 

evidence-based medicine, což výrobky značně prodraží a ponese s sebou vysokou 

byrokratickou zátěž. Komplikací bylo už to, že v ČR dlouho neexistovala notifikovaná 

osoba, která by měla oprávnění provádět hodnocení, nyní je jí firma ITC ze Zlína. 
Prof. Vojáček z pléna doplnil, že Česká společnost kardiovaskulární chirurgie již 

žádala ministra zdravotnictví o vytvoření pracovní skupiny spolu s ÚZIS pro tuto 

problematiku. 
 

4. MUDr. Herber, člen předsednictva ČLS JEP, informoval za Společnost všeobecného 

lékařství ČLS JEP o mezioborové spolupráci praktických lékařů a specialistů, na niž 

se často dotazují zájemci o rekvalifikaci do oboru všeobecného lékařství, a o povinné 

přípravě k atestaci. 

 

5. Dr. Krawczyk z Ortopedicko-protetické společnosti, člen Komise pro kategorizaci a 

úhradovou regulaci zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění MZ 

ČR, popsal procesy monitorování praktické aplikace právní úpravy v oblasti úhradové 

regulace zdravotnických prostředků, projednávání návrhů na aktualizaci 

kategorizačního stromu ZP hrazených na poukaz, přípravu podkladů pro novelizaci  
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zákona o veřejném zdravotním pojištění a zpracování stanovisek k ohlášení 

nekategorizovaných ZP, kterým má být přiznána úhrada jen se souhlasem MZ ČR. 

 

6. Ředitelka sekretariátu ČLS JEP Monika Šenderová přednesla krátké shrnutí své 

činnosti od nástupu do funkce dne 1. 10. 2020. Připomněla, že změny v činnosti 

sekretariátu byly zaznamenány především díky covidové době. Sekretariát ČLS JEP se 

s touto situací vypořádal velmi dobře, ale musel značně změnit zaběhnutý způsob 

práce a přizpůsobit se způsobu novému (částečný přechod na „home office“, zavedení 

on-line jednání ve větší míře, dodržování nařízených hygienických opatření aj.) 

Vyzvedla zejména změny v členské evidenci a přechod k zasílání výzev k platbě 

členských příspěvků elektronickou formou, jednoznačný přechod k pořádání 

elektronických voleb a kompletní rekonstrukci webové stránky www.cls.cz                               

V publikační oblasti muselo dojít po pádu nakladatelství Mladá fronta k přesunu 12 

odborných časopisů k novým vydavatelům a uspokojivě proběhlo také uzavření smluv 

s novými vydavateli. Uvedla, že pohyb a změny v této oblasti rozhodně nekončí, stále 

se mění formy vydávání časopisů (např. přechodem na čistě elektronické verzi).  

Velkou část agendy pracovníků sekretariátu tvoří také koordinace využívání 

Lékařského domu, jeho údržba a modernizace. Velké díky patří společnosti TARGET 

– MD za vybudování zázemí pro pořádání streamovaných přenosů ve 3. patře 

Lékařského domu.                                                                                                                                                                         

Paní ředitelka v závěru uvedla že ČLS JEP ihned v březnu 2020 zorganizovala 

(v rámci svých organizačních složek) pomoc Ukrajině napadené Ruskem uspořádáním 

finanční sbírky, jež dosáhla částky 2, 286 mil. Kč.  

Připomněla, že ČLS JEP pokračuje v posilování vazby se Slovenskou lékařskou 

společností. Poděkovala také panu předsedovi Svačinovi a celému předsednictvu za 

součinnost a spolupráci se sekretariátem ČLS JEP. 

 

V diskusi vystoupil dr. Sucharda s připomenutím, že organizační složky nesmí zapomenout 

svolávat nejméně jednou za 4 roky shromáždění členů jako nejvyššího orgánu organizační 

složky, a to zejména u vědomí toho, že se mnohé volby konají elektronicky a nevyžadují tak 

osobní účast členů. Současně dal v úvahu změnu klíče pro delegování zástupců na příští sjezd, 

aby se tím více projevila četnost zastoupení organizačních složek o velikosti do 500 členů, a 

to např. 1 delegát pro OS do 250 členů, 2 delegáti pro OS mezi 251 – 500 členy atd. Bylo 

navrženo, že se tento model v budoucnu může uplatnit např. na budoucím shromáždění 

delegátů ČLS JEP. 

 

Někteří delegáti měli námitky proti automatickému ukončování členství. Současná praxe je ta, 

že sdělí-li výbor organizační složky členské evidenci ČLS JEP, že určitého člena vyloučil, 

členská evidence vyloučeného člena vymaže z aktuální databáze členů.  Bylo zdůrazněno, že 

základem je, aby členové dbali aktualizování své kontaktní adresy a umožnili tak řádnou 

komunikaci a zasílání včasných výzev k úhradě členských poplatků. Tím se vyhnou situaci, 

že když nezareagují na výzvy (ani e-mailové, ani korespondenční), je jim následně pro 

neplacení členských příspěvků po určité lhůtě a několika výzvách výborem organizační 

složky členství zrušeno. 

 

 

http://www.cls.cz/
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JUDr. Vacek upozornil delegáty na to, že  

• Shromážděním delegátů v květnu 2022 byl schválen nový Jednací řád ČLS JEP, který 

nově umožňuje vést veškerá jednání distančně. 

• Schválením nového Volebního řádu ČLS JEP týmž shromážděním delegátů umožňuje 

ČLS JEP volit prezenčně (na zasedání příslušného orgánu), elektronicky nebo 

kombinovanou formou - souběžně prezenčně i elektronicky. 

• Na webovské stránce www.cls.cz jsou organizačním složkám k dispozici vzorové 

smlouvy a vzorové stanovy organizační složky. 

• ČLS JEP se do budoucna více zaměří na kontrolu dodržování funkčních období u 

jednotlivých OS, resp. pořádání voleb před uplynutím funkčního období. 

 

Poté Volební komise, která skončila ve 14,15 hodin sčítání hlasů, podala následující zprávu o 

výsledcích voleb. Zápis o průběhu a výsledcích voleb tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

 

Zvolení členové předsednictva a revizní komise se odebrali k volbě do funkcí 

v předsednictvu a revizní komisi ČLS JEP. Výsledky voleb do funkcí jsou uvedeny v příloze 

č. 3 a 4 tohoto zápisu. 

 

Sjezd delegátů ČLS JEP vyjádřil poděkování odstupujícímu předsednictvu a revizní komisi za 

jejich dosavadní činnost. 

 

Prof. Zima v 15.30 poděkoval delegátům za účast a ukončil zasedání Sjezdu delegátů ČLS 

JEP. 

 

 

Přílohy: 1 Usnesení Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023 

  2 Zápis o průběhu a výsledcích voleb Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023 

  3 Výsledky voleb do funkcí předsednictva ČLS JEP 2023 - 2027 

  4 Výsledky voleb do funkcí revizní komise ČLS JEP 2023 - 2027  

 

 

V Praze, 19. 1. 2023 

 

 

 

 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.   prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 

předseda řídícího předsednictva          předseda    

           České lékařské společnosti   

          Jana Evangelisty Purkyně, z. s. 

 

 

 

Zapsala: PhDr. Jaroslava Veselá 

 

http://www.cls.cz/

