
 

 
 

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 

Společnost hygieny a komunitní medicíny 

 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 

 

Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 8. 10. 2018 

 

Přítomni: Dlouhý, Kernová, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Rážová,  

Omluveni: Fiala, Müllerová, Valenta, Kazmarová, Wasserbauer 

 

 

Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 

 

 

Příprava volebního shromáždění SHKM 

Hlavním bodem jednání byla příprava volebního shromáždění členů SHKM, protože koncem 

roku 2018 vyprší mandát současného výboru a po 4 letech je nutné uspořádat nové volby. 

Zároveň je nutné trochu změnit systém navrhování kandidátů vzhledem k novému nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR). Bylo rozhodnuto o znění dopisu členům, který bude 

v nejbližších dnech rozeslán. Bylo rovněž rozhodnuto, aby bylo volební shromáždění 

kombinováno s odborným seminářem na téma „Kam by měla směřovat hygienická služba?“.  

Seminář se bude konat ve středu 12. prosince 2018 od 13.30 hod ve velkém sále Lékařského 

domu, Sokolská 31, Praha 2. Shromáždění členů bude od cca 15.00 hodin navazovat. 

 

Ochrana osobních údajů 

Vzhledem k vydání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bude nutné uzavřít 

smlouvu mezi SHKM a SZÚ, kterému SHKM předává adresy členů za účelem rozesílání 

časopisu Hygiena. 

 

Volební shromáždění ČLS 

Výbor SHKM navrhl jako svého delegáta na shromáždění ČLS (leden 2019) svého předsedu 

Doc. Dlouhého. SHKM nebude navrhovat žádného kandidáta do výboru nebo revizní komise 

ČLS. 

 

Doporučení novému výboru SHKM 

Výbor SHKM doporučení novému výboru SHKM, aby zahájil jednání s oborově příbuznými 

společnostmi ČLS (epidemiologie, pracovní lékařství) za účelem bližší koordinace svých 

aktivit prosazujících zlepšení postavení hygienické služby. 

 

Platové zařazení lékařů pracujících v orgánech ochrany veřejného zdraví 

Výklad MSPV, že pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, byť vzděláním lékaři, jsou 

úředníky bez ohledu na druh vzdělání, a proto na ně nelze nahlížet jako na lékaře z hlediska 

jejich platového zařazení odbornými společnostmi rozporován, zatím žádný posun. SHKM 

vznesla připomínku – návrh k novele zákona 258 / 2000 Sb., k úpravě postavení lékaře 

v OOVZ. 

 

Noví členové, členské příspěvky 

Výboru SHKM došla přihláška nové uchazečky o členství v SHKM: Ing. Martina Košátková 

– Hušková (KHS Libereckého kraje). Výbor schválil přijetí uchazečky za člena SHKM. 



Výbor dále rozhodl kladně o žádosti Ing. Nely Švitorkové o snížení členských příspěvků po 

dobu její mateřské dovolené. 

 

Příští jednání výboru: 27. 11. 2018 od 14.00 v prostorách Ústavu hygieny 3. LF UK (hlavní 

budova fakulty, 6. patro) 

 

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek 

 

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM 

 

Dne 11. 10. 2018 

 

 

 


