Zápis z XII. Shromáždění členů Homeopatické společnosti, z.s.
Datum a místo konání: 19. ledna 2019, Thákurova 1, Praha 6, Masarykova kolej 18:15 – 19:30
XII. Shromáždění členů Homeopatické společnosti, z.s. se zúčastnilo 24 členů Homeopatické
společnosti. Schůze je usnášeníschopná.
1) Přivítání účastníků a úvodní řeč pronesl předseda Homeopatické společnosti, z.s. Ing. Jan Matyáš.
2) Přítomní členové jednomyslně odsouhlasili předem ohlášený program Shromáždění členů HS.
Jako bod 4 byl přidán bod schválení finanční odměny za právní konzultace a jako bod 5 před
volbou členů výboru úprava stanov pro prodloužení funkčního období výboru. Předem
oznámenými body jsou informace o vývoji v právním prostředí ČR ve vztahu k zejména
nelékařské homeopatii (soudní spory o nelékařskou homeopatii, snaha vyřadit homeopatika
z lékařského předpisu, příprava zákona o léčitelských službách), činnost výboru HS v minulém
období, hospodaření společnosti, volba Výboru HS pro nové funkční období, další směřování HS.
3) V průběhu roku 2018 se právní prostředí nezměnilo kromě zavedení GDPR, došlo však vývoji
hned v několika oblastech zásadně se dotýkajících homeopatie obecně a nelékařské homeopatie
zvláště. Informace o vývoji přednesl Jan Matyáš.
a) Pokračovaly soudní spory v Jihomoravském kraji při rozhodování, zda nelékařská homeopatie
je či není zdravotní službou. Po rozhodnutí jednoho senátu Nejvyššího správního soudu (NSS)
o vrácení případu k doplnění skutečností z roku 2017 (kde došlo k úvaze, že homeopatie může
být zdravotní službou) proběhlo 19. 7. 2018 rozhodnutí jiného senátu NSS v obdobné věci
v jiném případě. Druhý senát NSS jednoznačně rozhodl, že nelékařská homeopatie není
zdravotní službou, v rozhodnutí zřejmě zohlednil i v Odborném vyjádření Homeopatické
společnosti, z.s. Vzhledem k rozdílnému pohledu dvou senátů NSS bude o postavení
nelékařské homeopatie rozhodovat rozšířený senát NSS, termín není známý. Do spisu bylo
založeno Odborné vyjádření Homeopatické společnosti, z.s. vyjadřující náš pohled, že
homeopatie není zdravotní službou a nesplňuje podmínky pro zařazení do zdravotních služeb.
b) Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv byla v 2017 doručena petice za vyřazení homeopatik
z léčiv na lékařský předpis (homeopatické léky na recept jsou světovou anomálií). Ředitel
SÚKLu PharmDr. Blahuta odpověděl ve smyslu, že ze strany SÚKLu není toto možné měnit
bez odůvodnění novými skutečnostmi. Po doplnění nových skutečností např. o vyjádření
EASAC, výklad zákona o léčivech apod. byl návazně poslán dopis současné ředitelce Mgr.
Storové, která taktéž odmítla tuto záležitost řešit.
Ministerstvo zdravotnictví se k možnosti vyřadit homeopatika z registrace na lékařský předpis
nevyjádřilo.
Následně byl prostřednictvím poslaneckého pozměňovacího návrhu podán návrh změny
zákona o léčivech ve smyslu, že „homeopatické přípravky nepatří mezi léčiva vydávaná na
lékařský předpis“ Ten byl v 3. čtení zamítnut, přestože byl podpořen hlasy poslanců z pěti
klubů a dalšími jednotlivci z dalších dvou stran
c) Ministerstvo zdravotnictví v průběhu roku 2018 deklarovalo snahu připravit zákon o
léčitelství. Jako HS, z.s. jsme reagovali a zažádali o zapojení do přípravy, resp.
připomínkovacího řízení. V říjnu 2018 byl zaslán Ministerstvem zdravotnictví návrh zákona o
léčitelských službách. Během 10 dní jsme připomínkovali 26 bodů a připravený materiál
vyhodnotili jako v této podobě nepřijatelný. Zajímavostí je, že připomínkovacího řízení se
zúčastnilo 27 lékařských institucí (ČLK, ČLS JEP, VZP atd.) a pouze dvě „léčitelské“
společnosti a jedna společnost zabývající se potížemi po očkování – návrh tedy nebyl
s dotčenou skupinou „léčitelů“ diskutován.

Značnou část našich připomínek Ministerstvo zdravotnictví zapracovalo, nicméně snaha dostat
léčitele pod pravomoc Ministerstva zdravotnictví zůstala. V následně proběhlém
meziresortním připomínkovém řízení 30 ministerstev a krajů se vyjádřilo k návrhu zákona ve
smyslu, že má k připravenému návrhu zásadní připomínky, návrh tedy i z pohledu státní
správy není dobře připraven.
Ve věci léčitelského zákona se bude v polovině února konat schůzka zástupců významných
léčitelských oborů se zástupci Ministerstva zdravotnictví, HS bude mít zastoupení.
d) Z dalších činností Výboru HS lze zmínit v průběhu jara obeslání členů s nabídkou vypracování
pravidel GDPR (úplatnou nebo informace zdarma) od JUDr. Hořínkové, vystoupení předsedy
HS Jana Matyáše v pořadech na www.idnes.cz Rozstřel s farmaceutem PharmDr. Cikrtem
nebo v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové, pracovní neveřejné konzultace se zástupci
ministerstev a poslanci.
4) Stav společnosti a hospodaření.
Formálně má Homeopatická společnost, z.s. k datu konání shromáždění členů 237 členů. Část
členů však nelze kontaktovat, část zatím nezaplatila členské příspěvky za rok 2018. Při schválení
bodu 5 dojde k reálné aktualizaci členské základny.
Zprávu o stavu hospodaření byla přednesena se souhlasem hospodářky Mgr. Jany Ohankové,
K minulému Shromáždění členů bylo v hotovosti a na účtu HS celkem 7083 Kč. V průběhu 2018
došlo k aktualizaci účtu spolku a práva k němu nyní mají předseda Jan Matyáš a hospodářka Jana
Ohanková. K datu konání Shromáždění členů je na účtu spolku 29 632,83 Kč. V průběhu období
nebyly žádné náklady vynakládány, pouze poplatek za přijaté platby ve výši 180 Kč. Hlasování o
hospodaření Homeopatické společnosti, z.s. bylo jednohlasně odsouhlaseno.
5) Návrh: Část členů dosud členské příspěvky do data konání Shromáždění členů nezaplatila, což
souvisí i s oslovením členské základny až v prosinci 2018. Návrh zní: Lhůta pro zaplacení
členských příspěvků za kalendářní rok 2018 se prodlužuje do konce února 2019. Členové spolku,
kteří dosud nezaplatili členské příspěvky za rok 2018 budou pověřeným členem výboru HS
osloveni. Na konci února budou členové bez zaplacených členských příspěvků nebo ti, které nelze
kontaktovat vyřazeni ze seznamu členů Homeopatické společnosti, z.s.“
Odsouhlaseno
jednomyslně.
6) Návrh Ing. Jana Matyáše: „Shromáždění členů HS schvaluje odměnu za průběžné celoroční
konzultace v oblasti právního prostředí Prof. JUDr. Ivo Telcovi ve výši 15 000 Kč.“ Odsouhlaseno
jednomyslně.
7) Hlasování o úpravě stanov: Návrh: v článku IX Výbor HS se změní bod dvě tak, že: „Členové
výboru HS jsou voleni Shromážděním členů na funkční období až na 2,5 roku v počtu pěti členů
výboru.“ Zbylá část bodu dvě zůstává. Důvodem navržené změny je prodloužení funkčního
období zvoleného výboru na reálné dva roky, půlrok navíc kompenzuje případné rozdíly časové
rozdíly v konáních Shromáždění členů. Návrh schválen jednomyslně.
8) Do Výboru HS kandidovali všichni členové současného výboru: Ing. Jan Matyáš, Mgr. Jiří
Čehovský, Ing. Robert Vojtěch, MUDr. Ivana Mervartová, Mgr. Jana Ohanková, nikdo další se
nepřihlásil. Vzhledem k počtu kandidátů odpovídajícímu počtu míst ve výboru HS proběhlo
hlasování přímou veřejnou volbou, všichni členové výboru byli zvoleni jednomyslně. Předsedou
Homeopatické společnosti, z.s. byl hlasy zvolených členů výboru jednomyslně zvolen Ing. Jan
Matyáš (dle stanov volí členové výboru mezi sebou předsedu). Hospodářkou spolku je nadále
Mgr. Jana Ohanková.
9) V rámci diskuze a plánů do dalšího období bylo navrženo
- Pokračovat v krocích vedoucích k udržení vhodného právního prostředí
- Aktualizace členské základny

-

Padl dotaz, zda je financování spolku dostatečné. Odpověď zní, že cílem spolku není hromadit
nadměrné finanční zásoby, nicméně v případě potřeby vyšších výdajů mohou být členové HS
obesláni s žádostí o mimořádný členský příspěvek. Řádný členský příspěvek 200 Kč ročně je
v současné době dostatečný, reálně v obdobně zaměřených spolcích bývá 700 – 1500 Kč.

10) Rozloučení a poděkování za účast.

Zapsal: Ing. Jan Matyáš

19. ledna 2019

