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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 18. června 2015 od 9:00 hodin v hotelu Fabrika v Humpolci 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Ota, 

MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Ningerová, 

MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. 

Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, 

MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Kubarič 

Přizváni:       Mgr. Valášek.  

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

 

2) Jednání a informace 

 

Jednání s ministrem spravedlnosti 

  Dr. Kubek jednal s ministrem spravedlnosti JUDr. Pelikánem 28.5.2015 o těchto tématech: 

Novela zákona o soudních znalcích 

   ČLK požaduje novelu zákona o znalcích, která by zlepšila úroveň znalecké činnosti 

v oblasti medicíny. ČLK požaduje, aby soudní znalci splňovali kvalifikační kritéria, která 

komora vyžaduje pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře. ČLK trvá na dodržování 

zásady, že výkon povolání lékaře může posuzovat pouze soudní znalec stejné odbornosti. 

ČLK požaduje právní zodpovědnost znalců za kvalitu jimi vypracovaných posudků, včetně 

odvolatelnosti znalců, přičemž zároveň navrhuje vyšší odměny za vypracovávání znaleckých 

posudků. S těmito požadavky ministr Pelikán souhlasí. Naopak nesouhlasí s tím, že by ČLK 

vydávala licence pro potenciální soudní znalce a byla účastna při tvorbě nového zákona ještě 

před jeho rozesláním do připomínkového řízení.  

Vyhláška č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro 

výkon znalecké činnosti 

   ČLK nesouhlasí s novou vyhláškou, která obsahuje chaotický seznam oborů, včetně oboru 

„Stanovení nemateriální újmy na zdraví“. Tento výčet neharmonuje s vyhláškou o základních 

a nástavbových lékařských oborech  a nemá logiku. Stanovisko ČLK má podporu ministerstva 

zdravotnictví, kterou ministrovi spravedlnosti tlumočil náměstek Mz prof. Vymazal. 

   Ministr Pelikán akceptuje výhrady ČLK a ministerstva zdravotnictví s tím, že vyhlášku však 

bude novelizovat poté, co vstoupí v platnost redukovaný výčet lékařských specializačních 

oborů dle novely zákona o vzdělávání lékařů a jeho prováděcích předpisů. 

   Zařazení oboru „Stanovení nemateriální újmy na zdraví“ ministr Pelikán zdůvodnil nutností 

vyplývající z nového občanského zákoníku. Zároveň akceptuje výhradu ČLK, že na školení 

v tomto oboru a na využívání příslušného softwaru a metodiky nemůže mít monopol privátní 

firma. 

Práce lékařů ve výkonu trestu 

   Vězeňská služba nemá dostatek kvalifikovaných lékařů a oprávněné stížnosti na úroveň 

zdravotní péče o odsouzené se množí. ČLK navrhuje, aby lékaři ve výkonu trestu odnětí 

svobody, který nebyl uložen v souvislosti s výkonem lékařského povolání, mohli v případě 

úspěšného absolvování psychotestů vykonávat povolání lékaře. Tento návrh je v souladu 
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s pravidlem, že odsouzení mají pracovat a to především v oborech, na které jsou 

kvalifikováni. Vzhledem k potenciálním rizikům vyplývajícím z realizace tohoto návrhu bude 

ministr Pelikán tuto možnost konzultovat s odborníky z vězeňské služby. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

  Dr. Trnka, Dr. Tomek a Dr. Ningerová se připojili k jednání představenstva v 9:35 hodin, 

přítomno je 16 členů představenstva. 

 

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami 

   ČLK se zatím marně snaží prosadit změnu zákona o č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, která by soukromým lékařům garantovala smlouvy se zdravotními pojišťovnami na 

dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. Existence takových 

smluv by rovněž usnadnila prodej lékařských praxí provozovaných fyzickými osobami. 

   Cílem ČLK v jednáních s pojišťovnami bylo předejít existenční nejistotě, které by byli 

vystaveni soukromí lékaři, pokud by jim pojišťovny odmítaly prodloužit smlouvy nebo jim 

nabízely pouze krátkodobé kontrakty. 

   VZP byla první pojišťovnou, se kterou ČLK uzavřela dohodu o nových smlouvách pro 

ambulantní specialisty a gynekology. Jde o smlouvy obdobné těm, které má většina 

praktických lékařů již od roku 1996 či 1997 podle vyhlášky vydané tehdejším ministrem 

Rathem ve znění tzv. dohody Horák – Kubek. 

   Následně obdobné smlouvy nabídly též Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra. 

   Smlouva s ČPZP se stala přijatelnou poté, co ČLK vyjednala závazek pojišťovny, že 

soukromí lékaři mohou před uzavřením nové smlouvy požadovat nejprve dohodu o obsahu 

tzv. přílohy č. 2, která je nedílnou součástí smlouvy. 

   Smlouva se ZPMV se stala přijatelnou poté, co ředitel pojišťovny, obdobně jako ředitel 

VZP, veřejně přislíbil, že změna rozsahu zdravotnickým zařízením poskytovaných služeb 

nebude ze strany pojišťovny považována za výpovědní důvod. 

   Čtvrtou pojišťovnou, se kterou ČLK vyjednala pro soukromé lékaře výhodnou smlouvu je 

OZP.  

   Na webových stránkách ČLK jsou zveřejněny přesné texty smluv na dobu neurčitou, které 

byly dohodnuty s VZP ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, Českou průmyslovou 

zdravotní pojišťovnou a Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví. 

ČLK doporučuje soukromým lékařům, aby si před podpisem jednotlivých smluv 

zkontrolovali, zda jejich text odpovídá textu zveřejněnému na webových stránkách komory, 

který byl dohodnut mezi komorou a jednotlivými zdravotními pojišťovnami a kontrolován 

právníky komory. 

   ČLK se bude snažit uzavřít dohodu o obdobných smlouvách též s ostatními pojišťovnami. 

   Představenstvo diskutovalo rizika vyplývající z procesu tzv. kultivace příloh č. 2 ke 

smlouvám a pravidla pro sdílení kódů mezi jednotlivými odbornostmi.  

   Dr. Musil informoval o průběhu jednání s VZP o nových smlouvách pro zdravotnická 

zařízení komplementu. 

Představenstvo bere informace na vědomí 

 

  Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9:55 hodin, přítomno je 17 členů 

představenstva. 

 

Návrh novely zákona o zbraních a střelivu 

   Ministerstvo vnitra předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Návrh počítá s povinností pro všechny 



 3 

lékaře ověřovat elektronicky v Centrálním registru u pacientů trpících nemocí, vadou či 

stavem vylučujícím nebo omezujícím zdravotní způsobilost k držení střelné zbraně, zda se 

jedná o držitele zbrojního průkazu, a pokud ano, informovat Policii ČR. Zákon tímto 

způsobem přenáší povinnosti na lékaře, a to pod hrozbou pokuty. 

   Představenstvo ČLK odmítlo návrh ministerstva vnitra, aby lékaři byli povinni 

prostřednictvím centrálního registru kontrolovat, zda jejich pacienti jsou či nejsou držiteli 

zbrojního průkazu. Pro představenstvo ČLK není přijatelné, aby stát respektive Policie ČR 

přenášely své povinnosti na lékaře. ČLK zároveň nabídla ministerstvu vnitra spolupráci při 

přípravě novely zákona o zbraních a střelivu.  

    Připomínky ČLK s pomocí právní kanceláře připravil MUDr. Mach, který se rovněž 

účastnil 5.6.2015 jejich vypořádání. 

   Dne 11.6.2015 jednal Dr. Kubek s ministrem vnitra Chovancem, jeho 1. náměstkem JUDr. 

Nováčkem a dalšími představiteli Policejního prezidia a Policie ČR. Výsledkem jednání je 

dohoda, že: 

- Elektronická kontrola v Centrálním registru nebude pro lékaře povinná, bude to pouze 

dobrovolná možnost. 

- Dojde ke zkrácení doby mezi periodickými prohlídkami držitelů zbrojních průkazů na 

úroveň platnou do července 2014, tedy z 10 na 5 let. 

-  Potvrzení o zdravotní způsobilosti bude moci vystavovat pouze registrující praktický lékař. 

   Další jednání s ČLK budou pokračovat poté, co Ministerstvo vnitra předloží upravenou 

verzi svého návrhu. Lékaři budou informováni prostřednictvím časopisu Tempus. 

Představenstvo bere informace na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2016 

  Členové představenstva vyslechli informace Dr. Říhové, Dr. Němečka, Dr. Musila o 

dosavadním průběhu dohodovacího řízení a o diskutovaných návrzích. 

Představenstvo bere informace na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Platba za státní pojištěnce 

   Ministr Němeček předložil do vlády návrh na zvýšení platby za státní pojištěnce ze 

současných 845,- Kč na 904,- Kč za měsíc. Toto navýšení by mělo přinést systému veřejného 

zdravotního pojištění navíc 4,3 mld. Kč ročně. Ministr návrh zdůvodňuje zejména nutností 

řešit katastrofální personální situaci – nedostatek lékařů a zdravotních sester. 

   ČLK zdůrazňuje nutnost zvýšení plateb státu za tzv. státní pojištěnce, a proto podporuje 

aktivitu Ministerstva zdravotnictví ČR. Avšak ministerstvem navrhované zvýšení 

vyměřovacího základu ze současných 6 259,- Kč na 6 695,- Kč a tomu odpovídající zvýšení 

měsíční platby pojistného ze současných 845,- Kč na 904,- Kč považuje za nedostatečné. 

    Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem financí Ing. Babišem a jeho náměstkem 

Gregorem dne 14.5.2015. Předmětem jednání byly možnosti valorizace platby za státní 

pojištěnce a plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády v oblasti zdravotnictví. 
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   Dne 12.6.2015 jednal prezident ČLK o návrhu rovněž s předsedou KDU-ČSL a 

vicepremiérem Dr. Bělobrádkem. 

   Vláda ČR o návrhu ministra zdravotnictví dosud nerozhodla. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 

   Zatím poslední jednání s ministrem Němečkem a představiteli vysokých škol, kterého se 

účastnili Dr. Mrozek a Dr. Kubek proběhlo 18.5.2015. 

   Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh 

zákona, který je výsledkem mnoho měsíců trvajících diskusí a jednání, kterých se účastnila 

také ČLK. 

   Dr. Mrozek informoval o návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., který obdržela ČLK k 

připomínkování. 

- Oproti původně zamýšlenému není součástí tohoto zákona postgraduální vzdělávání 

psychologů. 

- Požadavky na školitele jsou -  specializovaná způsobilost v oboru a po ní 3 roky praxe. 

- V zákoně se nově objevuje pojem odborný garant – musí mít specializovanou způsobilost v 

oboru a po ní pět let praxe. 

- Podmínky pro dozor nad lékařem zařazeným do kmene jsou: přítomnost erudovaného lékaře 

ve zdravotnickém zařízení a jeho fyzická dostupnost do 10 minut. 

- Podmínky pro dohled nad lékařem po kmeni – telefonická dostupnost a fyzická dostupnost 

do třiceti minut. 

- Praxe musí být vykonávaná v úvazku minimálně 50%, při nižším úvazku se požadavek na 

její délku prodlužuje. Praxe v úvazku nad 100% se nezapočítává.  

- Z požadavků na zdravotní způsobilost byla oproti původnímu návrhu odstraněna povinnost 

pravidelných prohlídek lékařů ve věku nad 65 let.  Nově je lékař povinen dokladovat svou 

zdravotní způsobilost i na vyžádání komory. 

- Definice bezúhonnosti v novele zákona zůstává v původním rozsahu – lékař nesmí být 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin, spáchaný v 

souvislosti s výkonem povolání. 

- V zákoně jsou definovány kmeny, délka jejich trvání je 24 měsíců, jsou zakončeny 

zkouškou, po jejím úspěšném absolvování obdrží lékař certifikát. 

- Podmínkou pro výkon funkce vedoucího lékaře je primářská licence ČLK. 

- Možnost přerušení praxe se prodlužuje z pěti na šest let, pokud přesáhne šest let, lékař musí 

absolvovat doškolení ve zdravotnickém zařízení poskytující péči v daném oboru v délce 60 

pracovních dní.  Z návrhu zákona byla odstraněna povinnost absolvovat tuto praxi výhradně v 

akreditovaném zařízení a absolvovat znovu zkoušku na úrovni atestační. 

- Akreditace zdravotnického zařízení na kmen bude probíhat administrativně, automaticky po 

splnění daných podmínek, ostatní akreditace zdravotnických zařízení bude posuzovat 

akreditační komise.  V zákoně je navržena možnost odebrání akreditace na 3 roky při porušení 

podmínek postgraduálního vzdělávání.  

- Akreditační komise je z 1/3 tvořena členy navrženými komorou, 1/3 fakultami a 1/3 

ministerstvem na návrh odborné společnosti. 
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- Zákon nově definuje vzdělávací radu.  Ta má dohlížet na jednotnou strukturu a srovnatelnost 

vzdělávacích programů.  Její členové jsou 3 delegováni ministerstvem, 2 odbornými 

společnostmi, 2 komorou, 2 fakultami,  

- V zákoně je definována povinnost akreditovaného zařízení zajistit školenci absolvování 

všech součástí vzdělávacího programu. 

- Akreditované zařízení je také povinno vést evidenci pracovní doby školence s vyznačením 

konkrétního pracoviště. 

- Školitel může školit maximálně 2 lékaře zařazené do kmene nebo 3 lékaře s certifikátem. 

- Jeden člen atestační komise musí být delegován za komoru a současně musí být jeden člen 

této komise současně i členem akreditační komise oboru. 

- Evidenci školenců povede ministerstvo nebo pověřená organizace  - ČLK nabízí 

ministerstvu bezplatné vedení této evidence v rámci svého registru. 

- V zákoně jsou definovány základní obory. Jejich počet se snižuje na 29 a jejich délka se 

přiblížila požadavkům legislativy Evropské unie ( 3-5 let). 

Představenstvo bere informace na vědomí a ČLK uplatní své připomínky ve stanoveném 

termínu. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Přístrojová komise Mz 
   Dr. Tomek informoval o jednání komise dne 11.6.2015. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

  Dr. Přikryl podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil. 

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Svolání XXIX. Sjezdu ČLK 

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd 

delegátů ČLK na sobotu 21.11. a neděli 22.11.2015 do hotelu Voroněž v Brně. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Hospodaření ČLK v roce 2014 

 

 Název     Stav k 31. 12. 2014 

I. Finanční majetek 34 171 335,57 

II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  4 838 574,97 

 Dlouhodobý hmotný majetek  34 368 430,69 

III.    Pohledávky 3 538 052,48 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosy 
 

   

46 720 523,89 

 

48 982 706,00 

 

53 484 196,23 

 

53 478 601,59 

 

54 924 829,41 

z položky 

výnosů čl. 

příspěvky  

 

35 142 725,00 

 

35 454 591,00 

 

41 292 244,00 

 

41 577 694,00 

 

42 062 758,00 

Náklady 
 

 

43 944 565,75 

 

46 154 543,23 

 

47 943 327,23 

 

45 924 768,07 

 

49 000 786,66 

Hosp.výsledek 

před zdaněním  

 

2 775 958,14 

 

2 828 162,87 

 

5 540 869,00 

 

7 553 833,51 

 

5 924 042,75 

Daň z příjmu  

1 360 392,00 

(19%) 

1 368 610,00 

(19%) 

1 810 283,00 

(19%) 

2 253 284,00 

(19%) 

 

2 087 352,00 

(19%) 

Hosp.výsledek 

po zdanění  

 

1 415 566,14 

 

1 459 552,87 

 

3 730 586,00 

 

5 300 549,51 

 

3 836 690,75 

 

 

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 

2014. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření 

zveřejněny v časopise Tempus Medicorum. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2014 

   Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2014 

nemá výhrady. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za 

rok 2014.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Porada administrativních pracovníků ČLK se konala 1. - 2.6.2015 v Hotelu Lions v 

Nesuchyni u Rakovníka. Porady se účastnilo 54 administrativních pracovnic z  OS ČLK, 20 

zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK, 4 funkcionáři ČLK a 3 hosté. Představenstvo se 

seznámilo se zápisem z porady. 

Celkové náklady pro centrální ČLK byly 197 296,- Kč. 

Představenstvo bere informace na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Konference ČLK – Etika 

  ČLK pořádala 28.5.2015 v prostorách Žižkovské věže konferenci o etice na téma 

„Euthanasie pro a proti“. U příležitosti konference byla prezentována stejnojmenná 

monografie, kterou účastníci obdrželi zdarma. Garanty konference byli Dr. Stehlíková – 

předsedkyně Etické komise ČLK a Dr. Kubek – prezident ČLK. 

Celkové výnosy: 70 950,- Kč 

Celkové náklady: 97 276,- 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 26 326,- Kč 

Představenstvo bere informaci o vyúčtování na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Právní seminář ČLK 

   ČLK pořádala 9.6.2015 v prostorách Žižkovské věže právní seminář na téma „Právní 

odpovědnost a aktuální právní problematika v medicíně, kazuistiky z praxe“. Odborným 

garantem akce byl ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach. 

Celkové výnosy: 79 950,- Kč 

Celkové náklady: 96 195,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 16 245,- Kč 

Představenstvo bere informaci o vyúčtování na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V květnu 2015 bylo přijato celkem 83 lékařů: 

     z toho bylo     14  lékařů se státní příslušností SR,  

       8   lékařů s jinou státní příslušností, 

       6   lékařů se slovenskou LF, 

      6   lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2015 dosud požádalo celkem 190 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

CPME – Reykjavík 21.-23.5.2015  

   Plenárního zasedání Stálého výboru evropských lékařů, který sdružuje největší nevládní 

lékařské organizace z celkem 29 zemí (EU a státy asociované) se za ČLK účastnili Dr. Kubek, 

Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení ČLK paní Vašková. 

   Chorvatská lékařská komora byla přijata za řádného člena CPME. 

   Francouzská lékařská komora obnovila své členství v CPME. 

Byl zvolen nový výkonný výbor, který se ujme funkce 1.1.2016 a bude řídit CPME tři roky: 
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Prezident - Dr Jacques de HALLER (Švýcarsko) 

1. viceprezident  - Dr Patrick ROMESTAING (Francie) 

2. viceprezident - Dr Rutger van der GAAG (Nizozemí) 

3. viceprezident - Dr Istvan ÉGER (Maďarsko) 

4. viceprezident - Dr Bernard MAILLET (Belgie) 

Pokladník Prof. Dr Frank‐Ulrich MONTGOMERY (Německo) 

   Dr. Kubek, který je vedoucím delegace ČLK, zastával funkci 2. viceprezidenta CPME již 

dvě funkční období a nemohl tedy na funkci viceprezidenta již znovu kandidovat. 

Představenstvo bere informace na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání prezidentů Evropský lékařských komor a asociací 

   Dne 12.6.2015 se na pozvání prezidenta ČLK uskutečnila v hotelu Jalta v Praze mimořádná 

konference prezidentů evropských lékařských komor a asociací. Podobné setkání se 

uskutečnilo dosud pouze jedenkrát, a to v roce 2009 v Berlíně. 

   Jednání společně s prezidentem ČLK zahájit ministr zdravotnictví Dr. Němeček a v rámci 

konference vystoupil rovněž vicepremiér MVDr. Bělobrádek. Konference se účastnilo 31 

delegátů zastupujících celkem 21 států.  

   Program: 

-   Představení jednotlivých lékařských komor a asociací včetně jejich kompetencí. 

- Prezentace tří největších aktuálních problémů lékařů a zdravotnických systémů 

v jednotlivých zemích. 

-   Diskuse o možnostech prohloubení a zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými národními 

asociacemi a komorami i mezi evropskými lékařskými organizacemi. 

-   Na závěr jednání přijali účastníci jednomyslně tzv. Pražskou deklaraci definující společné 

cíle lékařských komor a asociací a deklarující lepší spolupráci a vzájemnou podporu. 

Celkové náklady: 170 582,- Kč 

Představenstvo bere informace na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

  Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 12:45 hodin, přítomno je 18 členů 

představenstva. 

 

25. výročí obnovení SLK 

   Ve dnech 25.-26.9.2015 se v Košicích budou konat oslavy 25. výročí obnovení Slovenské 

lékařské komory. Prezidenta ČLK na jednání zastoupí viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk 

Mrozek, PhD. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 4.6.2015. 

 

Nominace zástupců ČLK do aprobačních komisí 

   Aprobační komise jsou poradním orgánem Mz zřizovaným dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. 

Každý lékař, který by chtěl pracovat v ČR a přitom získal vzdělání na LF mimo EU, musí 

v ČR vykonat aprobační zkoušku na úrovni státních závěrečných zkoušek. Ministerstvo 

vyzvalo ČLK, aby do 30.6.2015 nominovala své zástupce za obory: vnitřní lékařství, 

gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie. 

Nominace ČLK:  

Vnitřní lékařství: Prof. MUDr. Jan Lata, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc., Prof. 

MUDr. Michal Kršek, CSc., MUDr. Luboš Kotík, CSc., Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., 

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,FACP, FEFIM. 

Gynekologie a porodnictví: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc., Prof. MUDr. Pavel Calda, 

CSc., Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., prim. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., Doc. MUDr. 

Jaroslav Feyereisl, CSc., Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Ventruba. 

Dětské lékařství: Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc., Doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., Doc. 

MUDr. Hana Houšťková, CSc., MUDr. Pavel Frühauf, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Honzík, 

Ph.D., Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.. 

Chirurgie: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., MUDr. Robin Strnad, Doc. MUDr. Jan Leffler 

CSc., Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., Prof. MUDr. 

Jaroslav Lindner, CSc.. 

Představenstvo s přihlédnutím k doporučením daným VR ČLK nominace schvaluje. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Harmonogram zasedání představenstva a porad předsedů OS ČLK v 2. pololetí 2015 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

24. 7. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

4. 9. pátek  9:00 představenstvo Skalský dvůr 

2. 10. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

22. 10. čtvrtek 15:00 porada předsedů OS ČLK Praha 

7. 11. sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

21. - 22. 11. so - ne  29. sjezd ČLK Brno – hotel Voroněž 

11. 12. pátek 9:00 

15:00 

představenstvo   

porada předsedů OS ČLK 

vánoční koncert 

ČLK Praha 

Praha  
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Žádost o odpuštění poplatků za registraci vzdělávací akce 

Představenstvo projednalo žádost vědeckého sekretáře ČSARIM o prominutí poplatků za 

registraci vzdělávací akce „Essential Pain Management Workshop Prague 2015“. 

Návrh: Představenstvo odpouští registrační poplatky ve výši 6 000,- Kč. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     0 

proti:    18 

zdržel se:  0     Návrh nebyl schválen. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 24. července 2015 od 9:00 hodin 

v kanceláři ČLK v Praze. 

 

 

 

Zapsala: Hana Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


