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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 15. června  2017 od 9:00 hodin v prostorách hotelu Fabrika v Humpolci 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. 
Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, 
MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Trnka,  
                     MUDr. Vraná. 
Přizváni:       Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  
 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
2 ) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
V květnu 2017 bylo přijato celkem 65 lékařů: 
     z toho bylo     14  lékařů se státní příslušností   SR,  

      18  lékařů s jinou státní příslušností, 
      10  lékařů se slovenskou LF, 

     15  lékařů se zahraniční LF. 
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 
V roce 2017 dosud požádalo celkem 111 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 
 
     Dr. Mrozek se připojil k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 12 členů 
představenstva. 
 
Hospodaření ČLK v roce 2016 
 
 Název     Stav k 31. 12. 2016 
I. Finanční majetek 41 658 840,15 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  4 947 311,97 
 Dlouhodobý hmotný majetek  34 818 394,95 
III.    Pohledávky 4 440 621,99 
 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Výnosy 
 

 
53 484 196,23 

 
53 478 601,59 

 
54 924 829,41 

 
57 174 566,34 

  
58 436 340,13 

 
z položky 
výnosů čl. 
příspěvky  

 
41 292 244,00 

 
41 577 694,00 

 
42 062 758,00 

 
42 686 967,00 

 
44 264 696,00 

Náklady 
 

 
47 943 327,23 

 
45 924 768,07 

 
49 000 786,66 

 
49046 821,15 

 
54 938 262,07 

Hosp.výsledek 
před zdaněním  

 
5 540 869,00 

 
7 553 833,51 

 
5 924 042,75 

 
8 127 745,19 

 
3 498 078,06 
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Daň z příjmu  
1 810 283,00 

(19%) 
2 253 284,00 

(19%) 
 

2 087 352,00 
(19%) 

2 318 964,00 
(19%) 

1 788 698,00 
(19%) 

Hosp.výsledek 
po zdanění  

 
3 730 586,00 

 
5 300 549,51 

 
3 836 690,75 

 
5 808 781,19 

 
1 709 380,06 

 
Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 
2016. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření 
zveřejněny v časopise Tempus Medicorum. 
Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 
pro:     12 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
   Dr. Dobeš a Dr. Němeček se připojili k jednání představenstva v 10.15 hodin, přítomno je 
14 členů představenstva. 
 
Porada administrativních pracovníků ČLK 
   Pravidelná porada administrativních zaměstnanců ČLK se uskutečnila ve dnech 29. - 30. 5. 
2017 v hotelu Dvořák v Táboře. Program připravily a za organizaci porady zodpovídaly Mgr. 
Jenšíková ve spolupráci s paní Šťastnou. Porady se účastnily administrativní pracovnice z 60 
OS ČLK, 20 zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK.  
   Představenstvo se seznámilo se zápisem z porady. 
Celkové náklady pro centrální ČLK byly 247 341,- Kč. 
(V roce 2016 byly náklady na obdobnou akci: 211 130,- Kč) 
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Universita medicínského práva – 6. ročník 
   Cyklus deseti tematických seminářů zajistí právní kancelář ČLK. Účastnický poplatek pro 
člena ČLK bude 5 000,- Kč a pro nečleny 9 000,- Kč. 
Představenstvo schvaluje uspořádání již 6. ročníku University medicínského práva. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK 
   Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK dne 11.5.2017, 
který předložila její předsedkyně Dr. Stehlíková. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Sekce mladých lékařů ČLK 
   Představenstvo se seznámilo s dosavadní činností sekce. 
Představenstvo ukládá právní kanceláři ČLK, aby ve spolupráci s představiteli sekce 
připravila stavovský předpis ČLK č. 22 – Sekce mladých lékařů ČLK. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Dům lékařů 
   Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor 
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.  
   Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především 
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná 
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování. 
   Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního 
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit 
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání 
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. 
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část 
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl 
přispět k sjednocování lékařského stavu.   
 
3) Jednání a informace 
 
Jednání předsedy Vlády ČR s prezidenty profesních komor 
   Členové představenstva se seznámili s dopisem premiéra Sobotky ze dne 31. 5. 2017, který 
byl adresován prezidentům profesních komor zřízených zákonem.  
 
 
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2018 
   Dohodovací řízení (DŘ) o úhradách a regulacích pro rok 2018 bylo zahájeno již 31. ledna.     
ČLK-o.s. zastupují v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu praktických 
lékařů Dr. Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní 
gynekologie Dr. Henčlová. 
   Jednání v jednotlivých segmentech skončila 25. května, a to nedohodou ve valné většině 
segmentů. Dohodli se pouze stomatologové, soukromí gynekologové a radiodiagnostické 
služby. Jejich dohody ale pokrývají jen několik procent z celkových výdajů na zdravotní péči. 
Rozhodnout bude muset ministerstvo zdravotnictví, rozdělovat se má přes 280 miliard korun, 
zhruba o 13 miliard víc než letos. 
   Závěrečné společné jednání je plánováno na 20. 6. 2017. Nejpozději dne 30. 6. 2016 pak 
musí být výsledky DŘ předány Ministerstvu zdravotnictví, které má čtyři měsíce na to, aby 
vydalo do 31. 10. 2016 úhradovou vyhlášku.  
   Představenstvo se seznámilo s dopisem, kterým dne 6. 6. 2017 vyzval prezident ČLK 
ministra zdravotnictví k zahájení jednání o tzv. úhradové vyhlášce. ČLK sice podporuje plány 
vlády na valorizaci mezd zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízeních, zároveň je však 
pro ni nepřijatelné, aby veškerý nárůst úhrad směřoval pouze do oblasti nemocnic. Kvůli 
personální devastaci zejména regionálních nemocnic, na kterou ČLK s ohledem na své 
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omezené možnosti již druhým rokem marně upozorňuje, roste význam ambulantních 
zdravotnických zařízení, ve kterých stále více nemocných hledá pomoc, kterou jim nejsou 
schopny zajistit nemocnice. Zatímco množství práce odváděné ambulantními lékaři roste, 
jejich úhrady od zdravotních pojišťoven stagnují. Stále větší část práce ambulantních lékařů 
tak zůstává nezaplacená. 
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
 
 
Seznam zdravotních výkonů  
   Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo k připomínkování návrh vyhlášky, kterou se vydává 
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrhy ČLK, které byly předloženy 
příslušné pracovní skupině nebyly schváleny a nejsou součástí ministerského návrhu. ČLK na 
nich trvá a uplatnila je jako své zásadní připomínky. 
ČLK požaduje: 
- navýšení ceny práce, tedy osobních nákladů nositelů výkonů o 10%, a to u všech výkonů, 
kde je nositel zdravotního výkonu uveden, 
- aby nositelé výkonů, zatím zahrnutí v minutové režijní sazbě, byli přesunuti přímo 
k jednotlivým výkonům. 
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
 
 
Aplikace novely zákona o vzdělávání lékařů 
Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů 
   ČLK požaduje snížení cen, které musí lékaři platit za atestační zkoušky a zásadně 
nesouhlasí s tím, aby byly zpoplatněny zkoušky po ukončení základního vzdělávacího kmene 
a po ukončení funkčního kurzu. 
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky 
   ČLK uplatnila své zásadní připomínky: 
- všechny části aprobační zkoušky musí probíhat výhradně v českém jazyce 
- uchazeč je povinen předkládat k aprobační zkoušce písemné potvrzení obsahující záznamy o 
doposud absolvované praxi a provedených výkonech (logbook) 
- členem zkušební komise je vždy zástupce profesní komory 
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů 
   V rámci vnitřního připomínkového řízení ČLK uplatnila připomínky k návrhu vyhlášky. 
Z navrhovaných nástavbových oborů ubylo pouze dorostové lékařství. Ostatní připomínky 
ČLK nebyly vesměs akceptovány. Naopak v nové verzi vyhlášky ministerstvo navrhuje 
dalších 9 nástavbových oborů: 
- Dětská gynekologie 
- Hyperbarická a letecká medicína 
- Intervenční kardiologie 
- Klinická osteologie 
- Klinická výživa a intenzivní metabolická péče 
- Korektivní dermatologie 
- Perinatologie a fetomaterální medicína 
- Psychosomatika 
- Vaskulární intervenční radiologie 
Zatím co v původní verzi bylo 37 nástavbových oborů, tak v aktualizované verzi jich 
ministerstvo navrhuje již 45. 
Akreditační komise 
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   ČLK nominovala své zástupce do akreditačních komisí, které budou konstituovány podle 
novely zákona o vzdělávání lékařů. Vzhledem k tomu, že 1/3 členů akreditačních komisí 
nominují lékařské fakulty a 1/3 odborné společnosti, snažila se ČLK pro zachování paritního 
zastoupení celého lékařského stavu nominovat přednostně odborníky z regionálních nemocnic 
a ambulantního sektoru.  
Atestační komise 
   ČLK nominovala své zástupce do atestačních komisí 43 specializačních lékařských oborů. 
Bez účasti zástupce profesní komory nemůže atestační komise zkoušet.  
Vzdělávací rada 
   Podle novely zákona má ČLK právo nominovat dva své zástupce do tzv. Vzdělávací rady, 
která projednává jednotnou strukturu a srovnatelnost vzdělávacích programů jednotlivých 
oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů. Předkládá návrhy obsahu 
vzdělávacích programů jednotlivých oborů specializačního vzdělávání a nástavbových oborů 
ke schválení ministrovi zdravotnictví. Vzdělávací rada dále doporučuje ministrovi 
zdravotnictví vznik nebo zánik oborů specializačního vzdělávání, nástavbových oborů nebo 
funkčních kurzů. Vzdělávací rada předkládá ministrovi zdravotnictví doporučení k řešení 
odborných sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi. 
   Na základě výzvy ministerstva byli za ČLK nominováni prezident Dr. Kubek a 
viceprezident Dr. Mrozek. 
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
   Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 11.45 hodin, přítomno je 15 členů 
představenstva. 
 
Novela zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků  
   Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků, 
doplněnou o návrh předsedy zdravotního výboru prof. Vyzuly začlenit mezi odborné 
zdravotnické pracovníky čínské léčitele, za jejichž vzdělávání stát převezme garanci tím, že 
budou vytvořeny obory terapeuta a specialisty čínského léčitelství. 
   Poslanci návrh schválili navzdory zásadnímu negativnímu stanovisku ČLK, které vyšlo 
z jednoznačného doporučení Vědecké rady ČLK. Návrh přitom podpořilo celkem 11 poslanců 
lékařů, kteří jsou všichni členy ČLK, avšak stanovisko své profesní organizace 
nerespektovali. Z dosavadních výsledků šetření ČLK vyplývá, že nikde v Evropě nejsou 
jacíkoliv léčitelé začleňováni mezi zdravotníky. 
   Zpravodajkou zákona při projednávání v Senátu byla členka představenstva ČLK senátorka 
Dr. Dernerová. Na zasedání zdravotního výboru Senátu 24. 5. 2017 prezentoval prezident 
ČLK zásadní nesouhlas komory s tím, aby čínští léčitelé byli zařazování zákonem mezi 
zdravotníky. Výbor následně schválil usnesení, že doporučuje Senátu, aby zákon vrátil 
Sněmovně se třemi pozměňovacími návrhy, kdy jedním z nich bylo odstranění ustanovení o 
čínských léčitelích.  
   Dne 8. 6. 2017 Senát 30 hlasy z 57 přítomných zákon na návrh prof. MUDr. Malého 
(Hradec Králové) schválil ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, tedy včetně čínských 
léčitelů, kteří se mají vzdělávat na LF v Hradci Králové.  
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
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Zákon o universitních nemocnicích 
   Součástí programového prohlášení vlády je závazek prosadit zákon o neziskových 
nemocnicích. ČLK tento záměr podpořila. Předpokládali jsme, že prostřednictvím tohoto 
zákona bude stát garantovat existenci základní sítě cca 100 nemocnic, tedy přibližně jedna 
v každém okrese a jedna na 100 000 obyvatel. Tyto nemocnice by měly garantované smlouvy 
se všemi zdravotními pojišťovnami, ale zároveň by měly spádovou povinnost a musely by 
poskytovat předepsaný rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny 
od placení DPH, ale na druhou stranu by byly povinné zveřejňovat jednotkové ceny 
nakupovaného zboží a služeb a nemohly se vymlouvat na obchodní tajemství. Neziskové 
nemocnice by byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami. 
Speciální právní forma neziskové nemocnice měla být dostatečně atraktivní, aby motivovala 
zřizovatele nemocnic k jejich transformaci.  
   Návrh předložený ministerstvem zdravotnictví nesplňoval představy ČLK a byl zpracován 
tak ledabylým způsobem, že kvůli stovkám uplatněných připomínek jej Legislativní rada 
vlády odmítla jako celek a návrh nebyl vůbec Vládou ČR projednáván. 
   Ministerstvo zdravotnictví místo zákona o neziskových nemocnicích předložilo návrh 
zákona o Universitních nemocnicích. 
   ČLK považuje zákon o univerzitních nemocnicích v navrhovaném znění za účelový, 
směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení řízených státem, která doposud 
garantují kvalitu zdravotní péče, proto ČLK návrh zákona o univerzitních nemocnicích 
odmítá jako nepotřebný zákon, který může být i nebezpečný ve svém dopadu pro současný 
fungující systém fakultních nemocnic a zdravotnických ústavů řízených státem.  
   Navzdory negativnímu stanovisku ČLK i připomínkám řady dalších organizací (zejména 
odbory) byl návrh zákona poslanci v tzv. prvním čtení schválen, což umožnilo jeho další 
projednávání ve Sněmovně. 
   Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny začal návrh zákona projednávat 7. 6. 2017. Prezident 
ČLK Dr. Kubek a viceprezident ČLK Dr. Mrozek na tomto zasedání prezentovali negativní 
stanovisko ČLK k tomuto návrhu. 
   Dne 8. 6. 2017 se ve FN U Sv. Anny v Brně konalo shromáždění zaměstnanců, kteří 
nesouhlasí s návrhem zákona, který ohrožuje zejména tuto zadluženou nemocnici. Vedle 
představitelů odborových organizací na shromáždění vystoupil též prezident ČLK. 
   Dne 14. 6. 2017 zdravotní výbor Sněmovny pokračovat v projednávání návrhu zákona na 
svém výjezdním zasedání, kterého se jako zástupce ČLK účastnil viceprezident Dr. Mrozek, 
který informoval, že projednávání zákona bylo výborem přerušeno projednávání do září 2017, 
což znamená, že v tomto volebním období nemůže být z časových důvodů tento zákon 
schválen.  
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
 
 
Elektronické recepty 
   Dr. Kubíček informoval o konferenci, které se zúčastnil za ČLK. SÚKL a Ministerstvo 
zdravotnictví nepočítají s tím, že by od ledna 2018 byla zachována možnost předepisování 
léčiv klasickou cestou, tedy prostřednictvím papírového receptu. Na poradu předsedů OS 
ČLK jsou pozváni zástupci SUKL.  
    
4) Zahraniční činnost 
 
Zasedání EJD – Rotterdam 12.-13.5.2017 
   Plenárního zasedání evropské organizace mladých lékařů (EJD) se za ČLK účastnili 
předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK Dr. Hilšerová a člen předsednictva této sekce Dr. 
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Přáda. Představenstvo se seznámilo se zprávou, kterou o situaci ve zdravotnictví v ČR 
předložili na jednání zástupci ČLK. Hlavními tématy jednání byly vedle národních zpráv 
souvislosti a dopady tzv. brexitu na zdravotníky a problematika skloubení mateřství s prací 
lékařky. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
120. sjezd Německé lékařské komory – Freiburg 22. - 24. 5. 2017 
   Viceprezident ČLK Dr. Mrozek se na pozvání prezidenta Německé spolkové lékařské 
komory Dr. Montgomeryho účastnil ve dnech 22. - 24. 5 2016 v pořadí již 120. Sjezdu 
Německé lékařské komory. 
   V rámci sjezdu proběhlo též zasedání prezidentů středoevropských a východoevropských 
komor (ZEVA), jehož cílem byla přípravě zasedání ZEVA v září 2017 ve Slovinsku. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Sjezd Švédské lékařské asociace – Stockholm 29. - 31. 5. 2017 
   Dr. Kubek se na pozvání prezidentky Švédské lékařské asociace Dr Heidi Stensmyren spolu 
s dalšími zahraničními hosty účastnil sjezdu Švédské lékařské asociace, která jako odborová 
organizace sdružuje cca 50 000 členů, což je více než 80 % všech švédských lékařů. 
Ústředním tématem sjezdu bylo hledání motivace pro lékaře, aby se více zapojovali do 
politiky a měli tak větší možnost ovlivňovat organizaci zdravotnictví. V rámci diskuse 
k tomuto tématu vzbudil pozornost příspěvek prezidenta ČLK, že ani enormní počet lékařů 
mezi zákonodárci (v ČR cca 12%) nemusí přinášet lékařskému stavu kýžený prospěch. 
Hlavním hostem sjezdu byla ministryně sociálních věcí paní Annika Strandhäll, která je 
dočasně pověřená též řízením ministerstva zdraví a sportu. 
Zahraniční hosté se měli možnost účastnit exkurse do největší nemocnice ve Švédsku – 
Karolinska hospital. Součástí programu byla též prezentace velmi sofistikovaného a robusního 
švédského sociálního systému a diskuse s předsedkyní parlamentního výboru pro 
zdravotnictví a sociální věci Emmou Henriksson. Ještě zajímavější bylo setkání s předsedkyní 
Nobelova výboru paní Annou Wedell. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Členství ČLK ve Světové lékařské asociaci (WMA) 
   WMA byla založena 17. 9. 1947 v Paříži. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též 
Ústřední jednota Českých lékařů zrušená v roce 1948. Českou republiku následně mnoho let 
v této organizaci zastupovala ČLS-JEP. Vzhledem k tomu, že členem WMA může být 
z každé země pouze jediná organizace, zůstal pro ČLK k dispozici pouhý status pozorovatele 
a to bez ohledu na skutečnost, že s ohledem na počet členů je lékařská komora 
reprezentativnějším zástupcem lékařů z ČR než lékařská společnost. 
   Česká lékařská společnost-JEP své členství ve WMA ukončila. V současnosti tedy nemá 
ČR ve Světové lékařské asociaci své zastoupení.  
   Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o svých jednáních s generálním sekretářem WMA Dr. 
Kloiberem o možném členství České lékařské komory ve WMA. Světová lékařská asociace 
má eminentní zájem, aby ČR byla ve WMA zastoupena. Formální požadavky na členy ČLK 
splňuje. Členství ve WMA po boku ostatních lékařských komor a asociací je pro ČLK 
nejenom otázkou prestiže, ale členství v této největší světové lékařské organizaci představuje 
pro ČLK důležitý zdroj informací a možnost jak ovlivňovat některá rozhodnutí přijímaná na 
mezinárodní úrovni a závazná i pro české lékaře a lékařky. 
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Představenstvo schvaluje podání přihlášky České lékařské komory za člena WMA a 
pověřuje prezidenta ČLK, aby s vedením WMA jednal o konkrétních podmínkách tak, 
aby o členství České lékařské komory mohlo rozhodnout plenární zasedání WMA, které 
se bude konat v říjnu 2017 v Chicagu. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
5) Blok VR 
 
  Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 8. 6. 2017. 
 
Návrh novelizace Závazného stanoviska ČLK č. 2/2011 - Vedoucí lékař hospicu. 
   Představenstvo na návrh Vědecké rady ČLK schvaluje novelu závazného stanoviska ČLK č. 
2/2011, kterou doplňuje mezi lékaře, kteří mohou vykonávat funkci vedoucího lékaře 
v hospicu, absolventy vzdělávacích oborů, jejichž součástí jsou kmeny psychiatrický a 
onkologický. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 Příslušné ustanovení Závazného stanoviska ČLK č. 2/2011 - Vedoucí lékař hospicu nově zní: 
Článek 1  
Vedoucí lékař hospicu  
Funkci vedoucího lékaře dlouhodobé lůžkové péče - hospicu může vykonávat pouze lékař, 
který získal specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a je držitelem platného 
diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 nebo lékař, 
který absolvoval 8 let lékařské praxe, je držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání 
lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a získal specializovanou způsobilost v oboru, 
jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické 
lékařství, anesteziologický, neurologický, ortopedický, otorinolaryngologický, psychiatrický, 
onkologický a to pouze za podmínky, že lékař absolvoval dvoutýdenní kurs paliativní 
medicíny pořádaný v systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK 
č. 16.  
Funkci vedoucího lékaře dlouhodobé lůžkové péče - hospicu může též vykonávat lékař, který 
získal zvláštní odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína nebo v oboru medicína 
dlouhodobé péče, anebo v oboru algeziologie, absolvoval 8 let lékařské praxe a je držitelem 
platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.  
 
6) Licence 
 
7) Různé 
 
Harmonogram zasedání představenstva a porad předsedů OS ČLK v 2. pololetí 2017 
 

Datum Den Čas Akce Místo konání 
21. 7. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 
8. 9. pátek  9:00 představenstvo ČLK Praha 
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21. 9. čtvrtek 10:00 
14:00       

porada předsedů OS ČLK 
konference ČLK 

Praha  

6. 10. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

4. 11. sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 
11. - 12. 11. so - ne  32. sjezd ČLK Brno – hotel Voroněž 

14. 12. čtvrtek 9:00 
15:00 

představenstvo   
porada předsedů OS ČLK  

ČLK Praha 
Praha  

 
Počítače pro členy Revizní komise ČLK 
    Na základě žádosti předložené předsedkyní Revizní komise ČLK Dr. Vedralovou, 
představenstvo schvaluje nákup nových notebooků pro členy RK ČLK, a to celkem 11 kusů 
s finančním limitem max. 220 000,- Kč bez DPH. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Dr. Dobeš informoval o jednání kulatého stolu na téma diskriminace ve společnosti, který 
pořádala kancelář Ombudsmana ČR a kterého se účastnil.  
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:45 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 21. 7. 2017 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 
v Praze.  
 
 
Zapsala: Hanka Matějková              
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
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