Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 3. listopadu 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová,
MUDr. Kubíček, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Tomek, MUDr.
Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Mach, MUDr. Mrozek, Ph.D.,
MUDr. Monhart, Ph.D., Mgr. MUDr. Mlynářová, MUDr. Říhová,
MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, Ing. arch. Rymeš, Ing. Noga.
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
Příprava XXXIII. Sjezdu ČLK – program
V rámci jednání sjezdu proběhnou volby viceprezidenta ČLK, revizní komise ČLK a čestné
rady ČLK.
Představenstvo projednalo a schválilo návrh programu sjezdu dne 25.10.2018
korespondenčním způsobem.
Hlasování – účastnilo se 20 členů:
pro:
19
proti:
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Návrh programu XXXIII. Sjezdu ČLK je přílohou zápisu.
Dům lékařů – host Ing. arch. Jiří Rymeš
ČLK oslovila sedm projekčních kanceláří s nabídkou účasti v soutěži. Komise ve složení:
Dr. Kubek – předseda, Ing. Vaverka – místopředseda, Dr. Vedralová (předsedkyně RK ČLK),
JUDr. Kubíčková (ředitelka kanceláře ČLK), JUDr. Mach (ředitel právní kanceláře ČLK),
PhDr. Ptáček (vedoucí oddělení vzdělávání ČLK) hodnotila 25.9.2018 celkem 4 nabídky a
doporučila představenstvu ČLK uzavřít smlouvu na dodávku projektové dokumentace s Ing.
arch. Jiřím Rymešem, jehož návrh nejvíce odpovídá potřebám a představám ČLK. Jeho
nabídka byla zároveň vypracována nejkomplexněji, včetně orientačního rozpočtu a časového
harmonogramu. Tato nabídka je navíc finančně nejpřijatelnější.
Představenstvo na svém zasedání 13.10.2018 souhlasilo jednomyslně s doporučením
hodnotící komise a pověřilo prezidenta ČLK, aby jednal s Ing. Rymešem o podrobnostech
projektu a smlouvy o spolupráci s ČLK.
Představenstvo shlédlo a vyslechlo prezentaci projektu přednesenou Ing. arch. Rymešem.
Představenstvo schvaluje smlouvu o dílo mezi objednatelem ČLK a zhotovitelem Ing.
arch. Jiřím Rymešem.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0

1

zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Informace o činnosti Etické komise ČLK
Podzimní zasedání Etické komise ČLK se uskutečnilo 25.10.2018.
Dr. Stehlíková předložila zprávu o činnosti Etické komise písemně. Zpráva bude předána
delegátům sjezdu a zveřejněna v časopise Tempus.
Etická komise doporučuje představenstvu, aby schválilo aktualizovaný Lékařský slib ve
znění přijatém Světovou lékařskou asociací (WMA) jako preambuli SP-10 Etický kodex
ČLK.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Etické komise ČLK.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo schvaluje aktualizovaný Lékařský slib ve znění přijatém WMA jako
preambuli SP-10 Etický kodex ČLK
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Etika a komunikace v medicíně - 8. konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Můžeme to, co umíme?“ – Kontroverzní témata
mezi současnou medicínou a etikou se uskuteční 6.12.2018 od 9:30 v hotelu Olšanka,
Táboritská 23, Praha 3. Organizátory konference jsou doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc.
PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ČLK vydá u příležitosti konference stejnojmennou monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Právní seminář - vyúčtování
Podzimní seminář pořádala právní kancelář ČLK dne 11.10.2018 v Olomouci.
Celkové náklady: 10 065,- Kč
Celkové výnosy: 50 400,- (pouze účastnické poplatky)
Zisk pro ČLK: 40 335,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Projekt „Férové pracoviště“
Dr. Němeček informoval, že po zapracování připomínek Sekce mladých lékařů ČLK je
aplikace Férové pracoviště připravena k zahájení plného provozu na webu.
www.lkcr.cz/ferovepracoviste
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Registr ČLK – host Ing. Lubomír Noga
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Představenstvo ČLK v dubnu 2014 schválilo, že firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na
operační systém CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020.
Předpokládaná cena za tuto práci bude 385 000,- Kč + DPH.
Podle informací Ing. Nogy je v současnosti tzv. nový registr programován na ještě novějším
operačním systému CentOS 07 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2024.
Představenstvo v červnu 2014 schválilo redesign registru ČLK, který provede firma ISSA
za cenu 130 000,- Kč + DPH.
Za realizaci projektu zodpovídal tajemník Dr. Jiří Mach. Po jeho rezignaci pověřil prezident
ČLK Mgr. Valáška zodpovědností za vedení a bezpečnost registru ČLK a jednáním s firmou
ISSA jménem ČLK.
V průběhu vytváření tzv. nového registru byly jeho funkce rozšiřovány na základě
požadavků jednotlivých oddělení ČLK i okresních sdružení ČLK. Mimo jiné byla také
zajištěna implementace nařízení GDPR v podmínkách ČLK (za 64 000,- Kč + DPH) a
zpřehledněna evidence o povolení k výkonu povolání na území ČR pro cizince (za 72 000,Kč + DPH).
Vzhledem k tomu, že současný stav, kdy ČLK provozuje vedle sebe oba registry, tedy tzv.
starý registr a tzv. nový registr, není ekonomický, předložil Mgr. Valášek představenstvu
seznam programátorských prací, které by bylo ještě třeba provést, aby nový registr ČLK byl
plně funkční a aby bylo možno ukončit provoz registru starého.
Představenstvo se v září 2018 zabývalo návrhem firmy ISSA na dokončení tzv. nového
registru. Firma ISSA předpokládá, že práce si vyžádají 129 programovacích dnů po osmi
hodinách s cenou 1 000,- Kč bez DPH za 1 hodinu. Celkem se jedná o částku cca 825 000,Kč + DPH.
Představenstvo konstatovalo, že v roce 2018 z rozpočtové rezervy na úpravy a budování
registru ve výši 500 000,- Kč bylo již proinvestováno 357 200,- Kč.
Vzhledem k výši očekávaných nákladů požádalo představenstvo firmu ISSA o přehled
funkcí, které v současnosti zajišťuje tzv. nový registr, a o vyúčtování prací v celkové ceně cca
872 000,- Kč, kterou za budování registru od roku 2014 ČLK již firmě ISSA zaplatila.
Představenstvo pozvalo zástupce firmy ISSA na své zasedání dne 13.10.2018 k jednání o
další spolupráci na budování tzv. nového registru ČLK.
Firma ISSA předložila zprávu písemně, neboť její zástupce Ing. Noga se zasedání
představenstva 13.10.2018 nemohl z vážných důvodů osobně zúčastnit.
Na návrh prezidenta ČLK představenstvo odložilo další jednání o registru a o spolupráci
s firmou ISSA na své příští zasedán dne 3.11.2018, kterého by se zástupce firmy ISSA měl
účastnit.
Ing. Noga prezentoval průběh prací na registru a vysvětlil aktuální stav, v kterém se registr
ČLK nachází.
Na základě informací Ing. Nogy představenstvo rozhodlo, že tzv. modul stížnosti bude
řešen a upravován na základě požadavků nové Revizní komise a nové Čestné rady, které
budou zvoleny příští týden na sjezdu ČLK.
Představenstvo žádá Ing. Nogu o zpracování nabídky dopracování tzv. nového registru
bez modulu stížnosti, a to včetně časového harmonogramu prací.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
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Nezaplacená péče
Tak jako v loňském roce požádal i letos dne 11.10.2018 prezident ČLK na základě usnesení
Sjezdu zdravotní pojišťovny v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, o tyto informace:
- Celková hodnota dávek v Kč, které pojišťovně vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní
specialisté a gynekologové za rok 2017, a to zvlášť v jednotlivých odbornostech.
- Celková výše úhrady v Kč, kterou za vykázané dávky pojišťovna uhradila smluvním
poskytovatelům ambulantním specialistům a gynekologům za rok, a to zvlášť v jednotlivých
odbornostech.
- Rozdíl mezi hodnotou všech vykázaných dávek v segmentu specializované ambulantní péče,
včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a skutečnou celkovou výší úhrady za tyto
vykázané dávky za rok 2017.
Cílem aktivity ČLK je znovu kvantifikovat množství lékařské péče, kterou ambulantní
specialisté poskytli a pojišťovny ji uznaly jako indikovanou a řádně provedenou, ale zároveň
ji ambulantním specialistům nezaplatily.
V současnosti probíhá další písemná komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela zákona o zdravotních službách
Mz vyzvalo ČLK, aby v termínu do 23.10.2018 navrhla změny, které by podle lékařské
komory bylo vhodné provést v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
ČLK prosazuje změny následujících ustanovení:
§ 11 – Zákonem garantovat právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb nebo
jejich zaměstnanci (např. důchodci…), předepisovat léky na základě garance ČLK
§ 18 – Doplnit mezi podklady pro řízení o registraci zdravotnického zařízení souhlas komory
s personálním vybavením
§ 38/1 c) - Vypustit slovo "bezprostředně" a umožnit tak nucenou hospitalizaci pacientů
jevících známky duševní poruchy, kteří ohrožují sebe či své okolí
§ 45/2 e) - Vypustit slovo "provozní", ordinace by měla být označena pouze ordinační dobou
§ 45/2 f) – Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta
§ 45/2 h) – Zrušit povinnost mít v písemné formě seznam zdravotních služeb, u kterých
zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas pacienta
§ 48 odstavec 2 – Umožnit ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem narušen
vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že zůstane zachována povinnost poskytnout
neodkladné zdravotní služby
§ 65/2 – Doplnit mezi osoby s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby pověřené
profesními komorami zřízenými zákonem v rámci plnění úkolů vyplývajících z kompetencí
příslušné profesní komory
§ 93/1 - Změnit tak, že stížnost se nepodává poskytovateli, ale jde-li o stížnost na odbornost či
etiku výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nebo lékárníka profesní komoře zřízené
zákonem. Tím není dotčena možnost posouzení stížnosti nezávislou odbornou komisí
zřízenou správním orgánem. Zjistí-li nezávislá odborná komise zřízená správním orgánem
odborné pochybení, nebo etické provinění člena profesní komory zřízené zákonem, předá věc
k řešení příslušné profesní komoře zřízené zákonem
§ 88 - § 106 – Zrušit, externí audity kvality a bezpečnosti zdravotních služeb prováděné
komerčními subjekty. Kvalitu a bezpečí lékařských, stomatologických a lékárnických služeb
mohou hodnotit profesní komory

4

§ 107 – Doplnit povinnost přizvat ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb týkající se
poskytování zdravotní péče lékaři, zubními lékaři, nebo lékárníky zástupce příslušné profesní
komory zřízené zákonem se statutem tzv. přizvané osoby s poradním hlasem
Doplnit právo komor v případě zjištění nedostatků při poskytování zdravotních služeb uložit
poskytovateli těchto služeb opatření k nápravě
§ 112 – Stanovit pravidla pro dojednávání překladů pacientů na vyšší pracoviště
(Specializovaná centra).
Představenstvo bere informace na vědomí.
Návrh zákona o léčitelských službách
ČLK opakovaně navrhovala ministerstvu vytvoření zákona o léčitelích. Léčitelé by měli být
registrovaní s tím, že bez této registrace by bylo poskytování léčitelských služeb nelegální.
Léčitelé by měli být povinni vést dokumentaci, tedy zápisy o tom, co svými metodami u
klienta zjistili za onemocnění a co mu jako léčbu doporučili či co s ním prováděli.
V neposlední řadě musí nést léčitelé za své konání právní zodpovědnost. Pokud splnění těchto
tří podmínek zákon nevynutí, bude zbytečný.
Mz připravilo návrh zákona o léčitelských službách bez spolupráce s ČLK. Komora vítá
snahu ministerstva upravit zákonem problematiku poskytování léčitelských služeb, tedy
oblast, která byla v rámci české legislativy dlouhodobě přehlížena a mlčky přecházena. Na
druhou stranu však ČLK upozorňuje, že návrh obsahuje několik neřešených problémů, které
by v konečném důsledku znamenaly neúčinnost zejména kontrolních mechanismů ze strany
krajského úřadu a ministerstva. Tyto nedostatky a potřebu doplnění ČLK konkretizuje ve
svých připomínkách.
- Kontaktní místo
Návrh zákona neřeší, co je to kontaktní místo a jaké podmínky musí kontaktní místo splňovat.
Interpretace tohoto pojmu v praxi může být různorodá a nežádoucí.
- Bezúhonnost
Podmínka bezúhonnosti se vztahuje u právnické osoby jen na statutární zástupce, nikoli na
osobu, která bude léčitelskou praxi vykonávat. Tedy např. fyzická osoba může mít odňato
oprávnění nebo nesplňovat podmínku bezúhonnosti, ale založí s.r.o., jednatelem jmenuje
bezúhonnou osobu, léčitelské služby poskytuje nadále a neporušuje tím zákon. Zákon by se
měl zaměřit na osoby vykonávající léčitelství ať již v právnické osobě, nebo třeba jako
zaměstnanci fyzické osoby. U těch by se měla vyžadovat bezúhonnost, těm by měla být
možnost léčitelskou činnost zakázat, aby se nemohly schovat za způsobilou fyzickou osobu,
která neléčí, ale jen je zaměstnává, nebo za právnickou osobu, jejíž statutární zástupci jsou
bezúhonní.
- Souhlas klienta a jeho informování
ČLK navrhuje doplnit obligatorní písemnou formu souhlasu klienta. Na rozdíl od zdravotních
služeb, kdy je písemná forma vyžadována pouze pokud tak stanoví zákon, rozhodne tak
poskytovatel či vyžádá si ji pacient, je v případě abstraktnějších a vědecky nezakotvených
léčitelských služeb, které nejsou poskytovány podle evidence based medicine a definice
náležité odborné úrovně, velmi žádoucí, aby léčitel dokumentoval poučení a souhlas pacienta
písemně, což bude jeden ze zásadních podkladů pro kontrolní činnost krajského úřadu a
ministerstva. Součástí písemné informace léčitele by rovněž měla být cena léčitelských
služeb.
- Součinnost s kontrolními orgány
Zákon neukládá poskytovateli léčitelských služeb (na rozdíl od zákona o zdravotních
službách, který to poskytovatelům zdravotních služeb naopak ukládá) ani povinnost
poskytnout součinnost kontrolním orgánům, umožnit kontrolu a strpět vstup do
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kontrolovaných prostor, ani sankci, pokud tomuto poskytovatel nevyhoví. Léčitelské služby
mohou být často poskytovány v soukromém bytě léčitele, který se může bránit právem na
ochranu domovní svobody, není-li zákonem výslovně stanoveno, že musí umožnit vstup např.
i do těchto prostor.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela Seznamu zdravotních výkonů
Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů byla ve vyhlášce č. 134/1998
Sb. pro lékaře počítána v hodnotě 2,216 bodu, tato základní minutová sazba osobních nákladů
je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena příslušným mzdovým indexem
odpovídajícím kvalifikaci nositele výkonu. Základní minutová sazba osobních nákladů byla
valorizována pouze jedenkrát, a to na základě dohody ČLK s ministrem Němečkem o 10%
vyhláškou č. 350/2015 Sb., s účinností od 1.1.2016. Technickou novelou (vyhláška č.
143/2018 Sb.) bylo toto desetiprocentní navýšení přepočítáno na zvýšení základní minutové
sazby osobních nákladů nositelů výkonů, která je tedy v současnosti pro lékaře stanovena na
2,4376 bodu.
ČLK uplatnila dne 26.10.2018 připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Nedostatečná cena
práce nositelů zdravotních výkonů je hlavní příčinou personální krize zdravotnictví v ČR.
Proto ČLK navrhuje pro rok 2019 valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů
nositelů výkonů tak, aby odpovídala kumulované inflaci od roku 2006 a v roce 2019 dosáhla
stejného poměru navýšení mezi rokem 2006 a 2019 jako je tomu u nepřímých (režijních)
nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že již byla vydána úhradová vyhláška pro rok 2019,
navýšení navrhované komorou by se reálně projevilo až v roce 2020.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Lékaři cizinci a Projekt Ukrajina
ČLK upozorňuje na porušování zákona, které spočívá v tom, že cizinci bez aprobační
zkoušky pracují samostatně bez dozoru. Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat
lékařské povolání! Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat
odbornou praxi (tak jako medik v 6. ročníku studia), a to pod přímým odborným vedením
kvalifikovaného lékaře (lékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně ještě 3 roky po
atestaci), který musí být fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona jeden plně
kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez
atestace. Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako lacinou
pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují
podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud
by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince
nepotřebovaly. Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé
(kraje…) s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje a podporou
tzv. Projektu Ukrajina navíc porušování zákona spoluorganizuje.
Podle údajů, které za úplatu poskytlo ministerstvo zdravotnictví lékařské komoře, pracuje v
České republice 423 cizinců (převážně Ukrajinců) na základě povolení ministerstva k výkonu
odborné praxe. Podle ministerstva přišlo 145 těchto cizinců v rámci tzv. Projektu Ukrajina.
Poté, co komora tyto alarmující informace zveřejnila, zpochybnilo ministerstvo jejich
aktuálnost s tím, že se jedná o kumulativní údaje za uplynulé dva roky, a ne o stav aktuální
k jednomu datu.
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Počátkem září Mz předalo komoře seznam dalších 85 cizinců (podle jmen patrně
Ukrajinců), kterým udělilo povolení k výkonu odborné praxe na dobu do jednoho roku (podle
§ 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.) v období od května do srpna. Tento seznam sice
znovu neobsahuje pracoviště, kde by se ten, který cizinec měl vyskytovat, ale přesto dokazuje,
že riskantní praxe zaměstnávání cizinců bez aprobačních zkoušek pokračuje. Jen za měsíc
červenec vydalo ministerstvo povolení pro 26 takových cizinců, a v srpnu dokonce pro 35
osob.
Vzhledem k nejasnostem, které v dané otázce panují, a s ohledem na její závažnost pro
kvalitu a bezpečnost poskytované lékařské péče, požádal prezident ČLK dne 21.9.2018
ministra, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc
předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním
měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se
specifikací, který konkrétní odstavec tohoto ustanovení byl u každého z těchto cizinců
aplikován.
ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb
se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe
vykonávána. Seznam by měl též obsahovat u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u
něho vykonává přímé odborné vedení. Aby ČLK mohla posoudit, zda není porušováno
ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., žádáme současně o jmenný seznam školitelů,
kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
ČLK předpokládá, že Mz postupuje při udělování povolení odborné praxe v souladu se
zákonem, proto věříme, že námi výše požadované informace má ministerstvo k dispozici, a že
je průběžně aktualizuje a při posuzování žádostí z nich vychází.
ČLK zároveň dne 21.9.2018 požádala o jmenný seznam cizinců, kteří působí v současnosti
(například ke dni 1.9.2018) na základě povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č.
95/2004 Sb. na vyjmenovaných pracovištích (nemocnice, oddělení). Jedná se o pracoviště, na
kterých by podle údajů předaných komoře ministerstvem měl těchto cizinců působit větší
počet. Tento aktualizovaný seznam žádáme o doplnění o jméno lékaře, který u daného cizince
vykonává přímé odborné vedení. Zároveň žádáme také o jmenný seznam školitelů, kteří se na
daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
Mz komoře požadované informace nesdělilo a z odpovědi ředitele právního odboru
ministerstva vyplývá, že důvodem je obava ministerstva, že předáním informací České
lékařské komoře by bylo porušením nařízení GDPR.
Prezident ČLK se dne 24.10.2018 obrátil na ÚOOÚ s žádostí o stanovisko. Zdůvodnění,
proč Mz odmítá součinnost profesní lékařské samosprávě, je podle právní kanceláře ČLK
absurdní. Podle zákona totiž každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání,
musí být členem lékařské komory. ČLK dále ze zákona dbá na to, aby její členové vykonávali
své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády
komory. ČLK zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu
lékařského povolání.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Přístrojová komise MZ
Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise dne 24. 10. 2018
Výběrová řízení – informace
Dr. Kubíček podal informace o výběrových řízeních, kterých se účastnil.
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4) Zahraniční činnost
Jednání EJD – Tartu 26.-27.10.2018
Dr. Přáda se jménem ČLK účastnili plenárního zasedání. Zpráva o zasedání evropských
mladých lékařů bude publikována v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Návštěva delegace Nizozemské lékařské asociace v Praze
Dne 27.10.2018 navštívila prezidenta ČLK delegace Nizozemské královské lékařské
asociace ve složení prezident Dr. René Héman a viceprezident Dr. Christian Keijzer.
Předmětem jednání byla vedle možností vzájemné spolupráce budoucnost CPME a možnosti
vzájemné podpory v rámci mezinárodních lékařských asociací.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Kubíček informoval o zasedání VR ČLK dne 18.10.2018.
6) Různé
Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 13.12.2018 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze a navazovat na ně bude od 15:00 tamtéž porada předsedů OS ČLK.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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