Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 27. července 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Němeček,
MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr.
Voleman.
MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Mgr. Mlynářová,
MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Tomek, MUDr. Vraná.
MUDr. Hilšerová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V červnu 2018 bylo přijato celkem 180 lékařů:
z toho bylo 33 lékařů se státní příslušností SR,
5 lékařů s jinou státní příslušností,
4 lékařů se slovenskou LF,
0 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 144 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Porada administrativních pracovníků – náhradní termín
Na poradě předsedů OS ČLK, která se konala dne 14.6.2018 v Praze, projevili někteří
účastnici zájem o konání náhradní porady administrativních pracovníků ČLK v průběhu
podzimu 2018. Na základě tohoto požadavku se Mgr. Valášek obrátil na předsedy OS ČLK a
jejich sekretariáty s výzvou, aby v termínu do 12.7.2018 odpověděli, zda mají zájem o účast
na jednodenním pracovním setkání administrativních zaměstnanců, které by se konalo v Praze
a pokud ano, jaká témata by měla být obsahem pracovního setkání. V termínu odpovědělo 40
okresních sdružení z 86. Celkem 15 OS ČLK se vyjádřilo pozitivně, 23 OS ČLK nemá o
konání zájem a 2 OS ČLK by se rozhodla podle programu.
Mezi navrhovanými tématy převládal registr ČLK, jehož rozvoj byl z ekonomických
důvodů dočasně pozastaven, a tedy nejsou žádné novinky, a dále pak GDPR, přičemž
informace k tomuto nařízení obdržely jak sekretariáty OS ČLK, tak i jednotliví lékaře a vzory
potřebných dokumentů jsou na internetových stránkách komory.
Na základě průzkumu zájmu mezi jednotlivými OS ČLK představenstvo rozhodlo, že se
mimořádná porada administrativních pracovníků do konce roku 2018 konat nebude.
Řádná porada administrativních pracovníků se uskuteční v prvním pololetí 2019.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Vávra se připojil k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 13 členů
představenstva.
Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2017
Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2017
nemá výhrady.
Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za
rok 2017.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Časopis Tempus medicorum – vydávání
Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus.
Náklady
584 625,- Kč
655 741,- Kč
570 215,- Kč
613 430,- Kč
613 549,- Kč
632 455,- Kč
3 670 015,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
141 268,- Kč
340 096,- Kč
208 971,- Kč
250 831,- Kč
259 748,- Kč
218 379,- Kč
1 419 293,- Kč

Výsledek
- 443 357,- Kč
- 315 645,- Kč
- 361 244,- Kč
- 362 599,- Kč
- 353 801,- Kč
- 414 076,- Kč
- 2 250 722,- Kč

Náklady
Leden 2017
581 593,- Kč
Únor 2017
577 467,- Kč
Březen 2017
524 935,- Kč
Duben 2017
566 401,- Kč
Květen 2017
566 623,- Kč
Červen 2017
525 028,- Kč
3 342 047,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
110 678,- Kč
269 943,- Kč
156 592,- Kč
268 876,- Kč
286 434,- Kč
158 506,- Kč
1 251 029,- Kč

Výsledek
- 470 915,- Kč
- 307 524,- Kč
- 368 343,- Kč
- 297 525,- Kč
- 280 189,- Kč
- 366 522,- Kč
- 2 091 018,- Kč

Leden 2018
Únor 2018
Březen 2018
Duben 2018
Květen 2018
Červen 2018

Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání
časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.
Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2018 finančně podpořit částkou 2 250
722,- Kč, což při nákladu 51 600 výtisků odpovídá částce 7,27 Kč na jedno číslo za obsah,
výrobu, tisk i distribuci. Ekonomická bilance vydávání časopisu Tempus zůstává stabilní.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus
Medicorum v první polovině roku 2018.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
2

pro:
proti:
zdržel se:

13
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

SP-7 Příspěvky na činnost – návrh novely
Na základě diskuse na poradě předsedů OS ČLK v prosinci 2017 připravil prezident ČLK
Dr. Kubek ve spolupráci s právní kanceláří dva návrhy novely SP-7, jejichž podstatou je
zvýšení členského příspěvku pro lékaře, kteří svoji povinnost platit členské příspěvky nesplní
včas. Představenstvo diskutovalo obě varianty.
Varianta 1.: Členský příspěvek se navyšuje o 500,- Kč, je-li opožděně uhrazen v době od 1.
července do 31. prosince daného roku, a o 1 000,- Kč, je-li příspěvek opožděně uhrazen v
době od 1. ledna roku následujícího.
Varianta 2.: Členský příspěvek se navyšuje o 500,- Kč, je-li opožděně uhrazen v době od 2.
března do 30. června daného roku, a o 1 000,- Kč, je-li příspěvek opožděně uhrazen kdykoliv
po 30. červnu daného roku.
V obou variantách navýšení členského příspěvku nepodléhá odvodu příspěvků do centra
ČLK.
Představenstvo o návrzích diskutovalo. Upřednostňuje variantu č. 1, avšak žádá právní
kancelář ČLK a ekonomické oddělení ČLK, o zpracování podrobné analýzy důsledků
případného schválení novely SP č. 7 ve znění varianty č. 1.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
SP-2 Volební řád – návrh novely
Návrh, který připravil prezident ČLK Dr. Kubek ve spolupráci s právní kanceláří, byl
diskutován na poradě předsedů OS ČLK v prosinci 2017. Je reakcí na skutečnost, že s růstem
počtu členů ČLK roste počet delegátů sjezdu ČLK. To způsobuje obtíže s organizací sjezdu a
zvyšuje náklady ČLK. Vzhledem k tomu, že část OS ČLK nemá zvolen plný počet delegátů a
část zvolených delegátů se jednání sjezdu z nejrůznějších důvodů neúčastní, reflektoval by
nový klíč pro volbu delegátů více realitu. V současnosti je prvním zvoleným delegátem
předseda OS ČLK a další delegáti jsou voleni vždy jeden za každých započatých dalších 150
členů OS ČLK. Návrh předpokládá, že by tak jako dosud byl prvním zvoleným delegátem
předseda OS ČLK, druhý delegát by byl zvolen za dalších 150 započatých členů a další
delegáti by byli voleni vždy jeden za každých započatých 200 členů.
Situace k listopadu 2017
Počet členů ČLK: 54 300
Nárok OS ČLK dle platného SP-2 celkem na 402 delegátů, přičemž zvoleno jen 364 delegátů
Nárok OS ČLK dle návrhu novely SP-2 celkem na 359 delegátů
Představenstvo schvaluje záměr redukovat počet delegátů sjezdu a ukládá prezidentovi,
aby nechal zpracovat varianty řešení, včetně analýzy dopadů.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
10
proti:
1
zdržel se:
2
Návrh byl přijat.
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Dům lékařů – účast hosta Ing. Karla Vaverky
Představenstvo si vyslechlo aktuální informace prezidenta ČLK a ředitelky kanceláře ČLK
o stavu projektu.
Prezident ČLK informoval, že na základě doporučení prezidenta ČKAI Ing. Křečka požádal
Ing. Karla Vaverku, aby za ČLK připravil dokumentaci pro výběrové řízení – zakázku malého
rozsahu formou uzavřené výzvy na zpracování projektové dokumentace pro přestavbu domu
Drahobejlova 27 v Praze 9 na Dům lékařů.
Ing. Vaverka prezentoval členům představenstva svá doporučení.
Představenstvo se seznámilo s návrhem Ing. Vaverky a souhlasí s navrženým postupem i
další spoluprací. Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby vedl další jednání v této
věci.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Sekce mladých lékařů ČLK – 11:00
Představenstvo bere na vědomí, že se představitelé Sekce mladých lékařů ČLK budou aktivně
účastnit konference „Zdravotnictví 2019“.
Představenstvo souhlasí s tím, aby součástí návrhu rozpočtu, který bude
představenstvem projednán a předložen ke schválení delegátům sjezdu, byla samostatná
položka finančních prostředků vyčleněných na činnosti Sekce mladých lékařů ČLK
s tím, že s těmito prostředky bude hospodařit Sekce mladých lékařů ČLK při
respektování pravidel, kterými se řídí hospodaření ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Projekt „Férové pracoviště“
Dr. Němeček informoval o stavu přípravy elektronické platformy pro projekt „Férové
pracoviště“, kterou zpracovává firma ISSA. Spuštění projektu je plánováno na září 2018.
Představenstvo po diskuzi s předpoloženým návrhem souhlasí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Vyhláška o základních kmenech vzdělávání lékařů
Dr. Mrozek informoval o připomínkách, které jménem ČLK k návrhu uplatnil.
Přístrojová komise
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Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků fungovala na
Mz několik let. ČLK v této komisi zastupoval Dr. Tomek.
Dne 11.4.2018 vydalo Mz tiskovou zprávu, že ministr Vojtěch přístrojovou komisi
rekonstruoval s cílem zvýšení transparentnosti, veřejné kontroly a zavedení pravidel a
hodnocení přístrojové techniky podle Health Technology Assessment (HTA).
Přístrojová komise bude mít celkem 15 členů:
• 4 zástupci Ministerstva zdravotnictví
• 4 zástupci Zdravotních pojišťoven (2x VZP, 2x SZP)
• 2 zástupci Odborných společností nominovaných ČLS JEP
• 4 zástupci zřizovatelů (1x Asociace krajů, 1x Asociace nemocnic ČR, 1x Asociace
českých a moravských nemocnic, 1x Svaz měst a obcí)
• 1 zástupce pacientů – Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví
Patrně v zájmu „zvýšení transparentnosti“ byl zástupce ČLK z komise vyloučen, přičemž
Mz nevzneslo k práci MUDr. Tomka, který ČLK v komisi zastupoval, žádné výhrady.
Představenstvo ČLK svým usnesením z května 2018 upozornilo, že rozhodnutí ministra
zdravotnictví Vojtěcha vyřadit zástupce zákonem zřízené profesní samosprávy z tzv.
Přístrojové komise, zvyšuje riziko netransparentního a neodborného rozhodování o rozmístění
nákladné zdravotnické techniky. Představenstvo ČLK požadovalo, aby komora měla znovu
právo nominovat svého zástupce lékařů do této komise.
Dne 30.5.2018 obdržel Dr. Tomek dopisem Mz datovaným 9.4.2018 informaci, že
s platností od 9.4.2018 byla ukončena činnost „Komise pro posuzování rozmístění
přístrojových zdravotnických prostředků“ a že by k tomuto datu z této komise odvolán.
Dne 13.6.2018 obdržel prezident ČLK dopis Mz s žádostí o nominaci zástupce ČLK do
„Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených z veřejného
zdravotního pojištění“. Prezident ČLK pověřil zastupováním komory v této komisi opět Dr.
Tomka.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Valorizace platby za státní pojištěnce
Dr. Kubek se dne 15.5.2018 písemně obrátil s žádostí o vyšší valorizaci pojistného za tzv.
státní pojištěnce na předsedu vlády Ing. Babiše, který veřejně vyjádřil úmysl podporovat růst
výdajů na zdravotnictví tak, aby také ČR směřovala k hranici výdajů na úrovni 9 % HDP,
která je běžná ve vyspělých státech EU. Vzhledem k stárnutí populace bude totiž i v naší
ekonomice hrát zdravotnictví spolu se sociálními službami stále důležitější roli.
Vzhledem k současné politické situaci je pravděpodobně jediným možným zdrojem
podstatného zvýšení finančních prostředků pro zdravotnictví valorizace platby pojistného za
tzv. státní pojištěnce. Tato valorizace by však musela být vyšší, než kolik odpovídá textu
zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne
19.9.2017, tedy vyšší než předpokládaných 49 Kč. Díky příznivému ekonomickému vývoji i
díky růstu výběru daní si tento způsob nezbytné podpory našeho zdravotnictví stát může
dovolit. Nárůst plateb pojistného od 1. ledna 2019 by mohl být o cca 200 Kč.
Z dopisu ministra zdravotnictví, který z pověření předsedy vlády prezidentovi ČLK
odpověděl, vyplývá, že vyšší valorizace platby za státní pojištěnce není nutná, neboť v rámci
dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019 byly ve všech segmentech uzavřeny dohody, na
jejichž profinancování budou mít pojišťovny dost peněz i bez další valorizace platby státu za
děti, důchodce a nezaměstnané. Rovněž ministryně financí návrh odmítla s tím, že o peníze ze
státního rozpočtu žádají všechny resorty a nárůst příjmů systému veřejného zdravotního
pojištění je dostatečný.
Představenstvo bere informace na vědomí.
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Elektronické recepty
V rámci projednávání novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, se ČLK snažila prosadit,
aby elektronické recepty byly nepovinné, a aby záleželo na rozhodnutí lékaře a pacienta,
jakým způsobem bude recept vystaven. Jako kompromisní řešení ČLK navrhovala stanovit
přechodného období v délce 5 let za současného trvalého vynětí lékařů starších 65 let z
povinnosti vystavovat recepty v elektronické podobě. Pokud by se nepodařilo během této
doby projekt eRp plně zrealizovat včetně všech funkcionalit, měl by být projekt v zájmu
úspory finančních prostředků zrušen.
Ministerstvo zdravotnictví veškeré návrhy lékařské komory odmítá a na povinných
elektronických receptech trvá.
Lékový záznam pacienta – Dr. Němeček zastupoval ČLK v komisi pro přípravu
legislativního prostředí pro zavedení tzv. lékového záznamu pacienta. Vypořádání připomínek
k návrhu Mz se uskutečnilo 20.7.2018 a za ČLK se ho účastnil Dr. Němeček.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Elektronická evidence tržeb
Zavedení EET pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů plánované od
1.3.2018 zrušil Ústavní soud. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která by měla
odpovídat požadavkům ÚS.
Od ledna 2018 jednala ČLK s představiteli ministerstva o výjimce pro soukromé lékaře,
jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již dávno, přičemž
jejich hotovostní příjmy jsou marginální. Povinnost EET u těchto lékařů nemá žádný fiskální
význam a bude představovat pouze další výdaje a nárůst administrativy.
ČLK navrhovala tři možnosti řešení:
- 1. Generální výjimka pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb, kteří mají smlouvu
s některou z veřejných zdravotních pojišťoven.
- 2. Osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb, jejichž
hotovostní příjmy nepřesahují 20 % z celkových příjmů.
- 3. Osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb, jejichž
hotovostní příjmy nepřesahují 200 000,- Kč/rok.
Všechny návrhy ČLK byly nakonec ze strany ministerstva financí odmítnuty.
Ministryně financí JUDr. Schillerová nabízí lékařům možnost zažádat si o zařazení do tzv.
zvláštního režimu evidence tržeb, kdy jsou hotovostní tržby evidovány na papírových
dokladech (blok účtenek), které by si lékař vyzvedával na finančním úřadu, a tam je čtvrtletně
odevzdával. Podmínkou je, že lékař (nebo jeho firma) nesmí být plátcem DPH, nesmí
zaměstnávat více než dva zaměstnance a jeho hotovostní příjmy nesmí přesáhnout částku
200 000,- Kč za rok. Tento způsob evidence tržeb představuje výraznou administrativní zátěž,
i když je pro lékaře levnější než elektronická evidence tržeb.
Představenstvo bere informace na vědomí, avšak stále trvá na stanovisku, že zavádění
EET představuje pro lékaře, kteří pracují ve smluvním vztahu se zdravotními
pojišťovnami, přičemž jsou jejich hotovostní příjmy marginální, zcela zbytečnou
administrativní zátěž, která nepřinese žádný prospěch v podobě možného zvýšení
daňového výnosu státu, ale jen zvýší zisk prodejců potřebné techniky a programového
vybavení. Povinnost EET zároveň může být dalším důvodem k odchodu lékařů
seniorního věku do důchodu, čímž se ještě zhorší dostupnost lékařské péče pro občany
v regionech.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

13
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci – novela
Dr. Kubek informoval, že pod číslem 137/2018 Sb. byla zveřejněna novela vyhlášky č.
98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví touto vyhláškou zrušilo
tzv. ošetřovatelskou dokumentaci. ČLK tuto změnu, která sníží administrativní zátěž
zdravotníků, od počátku podporovala.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Mise expertů WHO na ministerstvu zdravotnictví
Dr. Kubek informoval o konferenci, kterou ve dnech 12.-13.7.2018 pořádalo Mz.
Konferenci za účasti zahraničních expertů WHO zahájil ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch a
organizovala ji náměstkyně ministra Dr. Šteflová, která v minulosti WHO v ČR zastupovala.
Vzhledem k obecnosti a nekonkrétnosti probíraných témat se z časových důvodů prezident
ČLK účastnil pouze zahájení akce.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě
V segmentu ambulantních specialistů, kteří jsou nejvíce ohrožení případnými změnami
smluv s pojišťovnami, se další jednání uskuteční 7.8.2018. Segment zastupuje Dr. Jojko a
JUDr. Mach je jeho poradcem. ČLK trvá na textu současné platné smlouvy ambulantních
specialistů se zdravotními pojišťovnami, pouze se zapracováním terminologických změn
vyplývajících z nových právních předpisů, tedy na trvalé smlouvě na dobu neurčitou
vypověditelné pouze z důvodů ve smlouvě uvedených. Tento návrh vycházející z principu
deklarovaného ministrem Vojtěchem, tedy že nová rámcová smlouva má pouze v nezbytné
míře zohlednit změny vyplývající z aktuální právní úpravy, byl předán pojišťovnám.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické neschopenky
Ministerstvo práce připravuje novelu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
která zavádí jako povinnou elektronickou formu hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a
skončení dočasné pracovní neschopnosti. Jde o zásadní změnu. V současnosti totiž záleží na
rozhodnutí lékaře, zda vystaví potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti v papírové či
v elektronické podobě. Podle údajů MPSV přitom elektronické neschopenky (eDPN)
využívají pouhá 3-4 % lékařů.
Pokud vláda povinné elektronické neschopenky (eDPN) prosadí, bude tato povinnost patrně
dalším důvodem, kvůli kterému část lékařů v seniorním věku ukončí provozování svých
praxí. Vzhledem k tomu, že za tyto lékaře neexistuje náhrada, dojde k dalšímu zhoršení
dostupnosti lékařské péče, a to zejména na venkově.
Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK, aby se snažil
prosadit zachování možnosti vystavit potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti také
formou papírového formuláře.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
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proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Výběrová řízení – informace
Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení na VZP, kterého se účastnila.
Rozhodčí řízení
Dr. Kubíček, Dr. Říhová a Dr. Dostalíková podali informaci o rozhodčím řízení, kterého se
zúčastnili. VZP vychází poskytovatelům zdravotních služeb, kteří překročili limity, vstříc.
4) Zahraniční činnost
Výjezdní zasedání představenstva Polské lékařské komory
Dr. Kubek informoval, že na pozvání prezidenta Polské lékařské komory vystoupil
s prezentací s názvem „Zdravotnictví na bedrech zdravotníků“ dne 29.6.2018 na konferenci
s názvem „The Success of Czech Healthcare Systém“, kterou v rámci výjezdního zasedání
svého představenstva pořádala Polská lékařská komora v hotelu Alcron v Praze.
ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor
Dr. Kubek informoval o stavu přípravy 25. zasedání ZEVA, které pořádá ČLK v Praze ve
dnech 20.-22.9.2018 v hotelu Esplanade, Washingtonova 19, Praha 1.
Hlavní téma: Pravidla pro přístup lékařů z tzv. třetích zemí na trh práce v EU
Další témata: Regulace reklamy na zdravotní služby
Disciplinární řízení – pravidla platná v jednotlivých komorách
Přesun kompetencí mezi skupinami zdravotníků
Program konference připravují prezident a zahraniční oddělení ČLK ve spolupráci s
Německou lékařskou komorou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Licence
6) Různé
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Představenstvo vyslechlo informaci Dr. Sojky. Šampionát se uskutečnil v Praze ve dnech
30.6 - 8.7.2018. Česká lékařská fotbalová reprezentace obsadila druhé místo. Z celkem šesti
účastí na těchto šampionátech tak naši lékaři získali 3x titul mistrů světa a 3x obsadili druhé
místo.
Součástí akce byl také 24. mezinárodní kongres Medicína a zdraví ve sportu, který se konal
pod záštitou ČLK.
Představenstvo děkuje organizátorům akce za perfektně odvedenou práci a lékařům
fotbalistům pak za skvělou reprezentaci.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13

8

proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 6.9.2018 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.
Porada předsedů OS ČLK se uskuteční ve čtvrtek 13.9.2018 od 15:00 hodin v prostorách
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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