Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 14. 11. 2020 od 9:00 distančním způsobem
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček,
MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr.
Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra,
MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Mach (pracovní důvody), MUDr. Sedláček (pracovní důvody)
Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka, JUDr. Kunertová

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 18 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2020 bylo přijato celkem 123 lékařů:
z toho bylo
28 lékařů se státní příslušností SR
11 lékařů s jinou státní příslušností
11 lékařů se slovenskou LF
7 lékařů se zahraniční LF¨
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup
V roce 2020 požádalo dosud 147 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti
Vzdělávací portál ČLK - aktuální informace
Dr. Kubek seznámil představenstvo s informací vedoucího oddělení vzdělávání ČLK
profesora Ptáčka o fungování vzdělávacího portálu www.vzdelavanilekaru.cz za období září říjen 2020. Za tuto dobu se registrovalo 5 999 lékařů, kteří podali celkem 12 111 žádostí o
kredity. Počet registrovaných poskytovatelů vzdělávání je 209. OS ČLK za toto období do
systému nahrála úhrnem 12 333 vzdělávacích akcí. Celkový příjem z reklamy na portálu
dosáhl výše 709 842,- Kč. Na základě smlouvy s TME Solutions, s.r.o., ČLK náleží 50 % z
tohoto přijmu, tedy 354 921,- Kč. U většiny uživatelů systému (poskytovatelé, OS ČLK a
lékaři) registrujeme spokojenost a pozitivní odezvu. Některá OS ČLK podávají podněty k
úpravě funkcionalit nebo rozšíření funkcí tohoto systému. Všechny požadavky OS ČLK jsou
prioritně zapracovávány. Vícepráce vyplývající z těchto požadavků dosáhly celkové hodnoty
182 000,- Kč. Tyto náklady byly započítány z přijmu z reklamy. Po dvou měsících provozu
portálu www.vzdelavanilekaru.cz lze konstatovat, že systém nejen výrazně posouvá celou
oblast celoživotního vzdělávání na vyšší úroveň a zároveň přináší ČLK ekonomický efekt.
Představenstvo diskutovalo o problémech, které přináší implementace nového vzdělávacího
portálu. Připomínek ze strany členů ČLK i administrativních pracovníků je poměrně hodně.
Představenstvo pověřuje Dr. Mrozka, aby připomínky shromažďoval, sumarizoval a
průběžně je předkládal vedoucímu oddělení vzdělávání prof. Ptáčkovi, který za projekt
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zodpovídá. Toto rozhodnutí neznamená, že by jednotliví členové představenstva nebo
předsedové OS ČLK neměli mít nadále možnost komunikovat o problémech
vzdělávacího portálu přímo s oddělením vzdělávání ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
18
Proti:
0
Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Lékaři sobě
Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo zatím na Dům
lékařů 630 dárců, a to celkovou částkou 2 061 213,- Kč.
Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není
třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.
Představenstvo dárcům děkuje.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
18
Proti:
0
Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dům lékařů – aktuální informace
Během stavby se uskutečnilo celkem 46 kontrolních dnů. Zápisy dostávali členové
představenstva průběžně.
Závěrečná kolaudační prohlídka plánovaná původně na 20.10.2020 byla z epidemických
důvodů odložena na 12.11.2020, kdy proběhla bez komplikací a ČLK tedy může očekávat
rozhodnutí o kolaudaci.
Členové představenstva se seznámili s aktuálním Pokynem k provedení změny č. 5. Jedná
se o celkem 30 změn, změnové listy č. 44, 49 – 66, 68 – 78. Celkem 12 z těchto změn nemá
vliv na cenu Díla, u změn č. 67 a 69 (změnové listy č. 76 a 78) dochází k úspoře v celkové
výši 67 483,- Kč. Změny č. 50 – 57, 59 – 66 (změnové listy č. 59 – 66, 68 – 75) jsou již
přepočteny dle cenové úrovně soustavy URS (ucelený systém pro oceňování stavební
produkce) a celková cena činí 261 470,- Kč. Na všechny tyto změny jsou zpracovány
dokumenty změnového řízení v souladu s čl. 9 Smlouvy o dílo. Z finančního hlediska
nejvýznamnější jsou protipožární ucpávky v 1. PP, stavební práce v 1. PP a úpravy
v pronajímatelném prostoru. Na 18 změn, které ovlivní cenu, je třeba uzavřít Dodatek č. 5
Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o.
Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít dodatek č.
5 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který tyto změny zohlední na celkovou
částku 193 987,- Kč.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Členové představenstva se seznámili s aktuálním soupisem dodávek na rámec Smlouvy o
dílo s Termitan s.r.o. V návaznosti na aktuální průběh stavebních prací nyní vyvstává potřeba
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uzavřít Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo se společností Termitan s.r.o. na celkem 22 dodávek –
jedná se o dodávky č. 5, 6, 13, 15, 17, 19 – 24, 26 – 36.
Tyto práce a dodávky budou provedeny v souladu s bodem 6.12 Smlouvy o dílo, a to
poddodavateli vybranými Českou lékařskou komorou z důvodu, aby bylo zajištěno
jednoznačné provázání termínů se stavbou a dodávka byla kryta záruční dobou a pojištěním
firmy Termitan s.r.o., a to i za cenu, že dojde v souladu se Smlouvou o dílo k navýšení ceny
realizace o 10%. U dodávky č. 19 a 36 k navýšení ceny o 10 % nedochází. Celková cena
těchto poddodávek se zohledněním výše uvedeného činí 1 391 548,40 Kč.
Detailní specifikace všech 22 poddodávek je obsahem dokumentu Soupis dodávek nad
rámec SoD GD Termitan ke dni aktualizace 15.10.2020, s nímž se členové představenstva
seznámili. Nejvyšší položky tvoří dodávka a montáž rozvodů zásuvek a osvětlení za
260 960,-Kč, prořez materiálu podlahových krytin za 249 340,-Kč a navýšení rozsahu
slaboproudu dle našich požadavků za 128 245,-Kč.
Představenstvo schvaluje všech 22 výše uvedených poddodávek a ukládá prezidentovi
ČLK uzavřít dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který všechny tyto
poddodávky v celkové ceně 1 391 548,40 Kč zohlední.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Představenstvo se seznámilo nabídkou firmy NTT Czech Republic s.r.o.na dodávku a
montáž 2 ks držáků do stropu pro LCD monitory v aule. Tyto odlišné držáky byly dodatečně
namontovány z důvodu nemožnosti kotvení držáků pro LCD monitory do nosných sloupů,
které jsou opatřeny protipožárním obkladem. Cena nových držáků po odečtu ceny těch, které
nebudou použity, činí 17 500,-Kč.
Představenstvo s nabídkou souhlasí a ukládá prezidentovi ČLK objednat držáky dle
uvedené nabídky.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se: 1
Návrh byl přijat.
Představenstvo bude do odvolání informováno jednou měsíčně o stavu financí na účtu
komory a očekávaných výdajích na další měsíc.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
16
Proti :
0
Zdržel se: 2
Návrh byl přijat.
Covid - 19 a činnost ČLK
Představenstvo na svém zasedání dne 10.10.2020 vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci rozhodlo o zrušení sjezdu delegátů, který byl původně svolán jako dvoudenní na 27. 28. 11. 2020 a posléze z epidemiologických důvodů jako jednodenní na 28.11 2020. Sjezd
bude svolán v nejbližším možném termínu v návaznosti na ukončení účinnosti mimořádných
epidemiologických opatření. Představenstvo ukládá právní kanceláři, aby sledovala aktuální
nařízení a opatření, a aby informovala představenstvo ČLK o možnostech konání sjezdu
delegátů ČLK.
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Představenstvo rozhodlo, že ČLK nebude v lednu 2021 pořádat tradiční Ples lékařů českých,
který se koná ve spolupráci s LOK-SČL.
Veškeré vzdělávací akce pořádané komorou probíhají v současnosti virtuálním způsobem.
Předání Ceny prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání, plánované původně na
3.11.2020 se uskuteční v náhradním termínu 26.11.2020 komorním způsobem bez
doprovodných společenských akcí. Obdobně proběhne pasování rytířky lékařského stavu,
kterou byla zvolena MUDr. Marie Svatošové. Její pasování se původně mělo konat ve čtvrtek
12.3.2020 v prostorách Břevnovského kláštera v Praze 6 a bylo odloženo na 10.12.2020, ale
ani v tomto termínu se nemůže konat v klasickém aranžmá.
Poradu předsedů OS ČLK, která byla plánována na 10.12.2020 prezident ČLK v tomto
termínu svolávat nebude.
Konference o etice na téma „Naděje v medicíně“, k jejíž příležitosti vydává ČLK
stejnojmennou publikaci se sice v plánovaném termínu 3.12.2020 uskuteční, ale proběhne
virtuálním způsobem.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Očkování lékařů proti chřipce
Dr. Kubek a náměstek ministra zdravotnictví prof. Šedo zajistili 1 000 kusů očkovacích
látek proti chřipce. Představenstvo ČLK schválilo, že komora tyto očkovací látky v ceně 297,Kč za kus zakoupí a svým členům zaplatí. Společnost Avenier zajistila distribuci očkovacích
látek do ordinací lékařů, kteří byli na základě domluvy s předsedy OS ČLK ochotní provést
očkování svých kolegů. Zájem ze strany členů komory, kterých se přihlásilo 1 238, předčil
naše možnosti, a tak jsme museli požadavky pokrátit. Snažili jsme se postupovat spravedlivě,
aby se dostalo na všechna okresní sdružení, která projevila zájem a abychom zohlednili počet
jejich členů. Omlouváme se tedy všem, na koho se nedostalo.
Některá OS ČLK se rozhodla očkovací látky pro své členy zaplatit a poslat odpovídající
částky centrální komoře jako dar. Do dnešního dne tak učinila OS ČLK: Chrudim, Svitavy,
Strakonice, Kladno, Benešov, Ústí nad Labem, Praha 4, Brno-město.
Představenstvo děkuje všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu akce, která zpřístupnila
očkování proti chřipce těm lékařům, kteří neměli možnost zajistit si očkování jinak.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
Pro:
18
Proti:
0
Zdržel se: 0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Úhradová vyhláška pro rok 2021
Představenstvo se seznámilo s textem vyhlášky č. 428/2020 Sb., která byla zveřejněna ve
Sbírce zákonů dne 30.10.2020. Dr. Kubek informoval, že připomínky, které k návrhu
vyhlášky ČLK uplatnila, nebyly ministerstvem zdravotnictví akceptovány.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů – cena práce
Při jednání s ministrem Prymulou dne 7.10.2020 upozornil prezident ČLK na skutečnost, že
ministerstvo zdravotnictví dosud nezveřejnilo návrh novely vyhlášky, kterou se vydává
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
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Dr. Kubek informoval, že ministerstvo zdravotnictví následně rozeslalo k připomínkování
návrh novely vyhlášky, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Návrh odpovídá dohodě, kterou uzavřel prezident ČLK Dr. Kubek s předsedou Vlády Ing.
Babišem a zvyšuje cenu práce nositelů výkonů od 1.1.2021 o 10 %. Další zvýšení ceny práce
o 10 %, tedy o 11 % oproti současnému stavu, nabude účinnosti k 1.1.2022. Od roku 2023
pak bude cena práce valorizována podle míry inflace. ČLK uplatnila dne 2.11.2020
připomínku, aby se tak dělo obdobným mechanismem jako je tomu dosud u tzv. režijních
nákladů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Mlynářová z pracovních důvodů opustila on-line zasedání v 11:30 hodin. Přítomno na
on-line zasedání je 17 členů představenstva.
Covid-19 – informace prezidenta ČLK
• Kontroly prováděné ze strany SÚKL ve zdravotnických zařízeních
Na základě podnětů lékařů požádal Dr. Kubek SÚKL, aby nebyly v období epidemie
prováděny kontroly poskytovatelů lékařských zdravotních služeb. Ředitelka Ing. Storová
žádosti vyhověla a s účinností od 19.10.2020 pozastavila kontroly zdravotnických zařízení.
• Výkony distanční péče
Dr. Kubek jednal s VZP o možnosti vykazování výkonů distanční péče ambulantními lékaři.
VZP vydala opatření, kterým vykazování této péče umožnila. Pojišťovny sdružené ve Svazu
zdravotních pojišťoven na písemnou výzvu prezidenta ČLK reagovaly tak, že stanovily svá
vlastní pravidla. Skutečnost, že se všechny zdravotní pojišťovny nedokázaly shodnout na
identickém systému kódů, ambulantním lékařům vykazování distanční péče komplikuje.
Souhrnné informace jsou na webu ČLK a v časopise Tempus.
• Nutnost novelizace tzv. kompenzační úhradové vyhlášky
Předpoklad ministra Vojtěcha, že na podzim žádná druhá vlna epidemie nepřijde, se nenaplnil
a bez změny vyhlášky by nezbytné omezování odkladné zdravotní péče vedlo k závažnému
ekonomickému poškození poskytovatelů lůžkové i ambulantní zdravotní péče. O změnách
kompenzační vyhlášky jedná Dr. Kubek s ředitelem VZP Ing. Kabátkem, který by znovu
zvolen do funkce správní radou pojišťovny dne 9.11.2020. O podporu při snaze o prosazení
novelizace vyhlášku požádal prezident ČLK 4.11.2020 členy zdravotního výboru PS. Na
nutnost stabilizovat ekonomiku zdravotnických zařízení upozornil prezident ČLK rovněž
ministra zdravotnictví doc. Blatného při jednání 11.11.2020.
• Poradní orgán ministryně práce a sociálních věcí
Ministryně práce a sociálních věcí požádala prezidenta ČLK, aby nominoval zástupce komory
do jejího poradního orgánu pro řešení dopadů epidemie covid-19 v oblasti sociálních služeb.
Na základě doporučení předsedů OS ČLK, členů představenstva a etické komise prezident
ČLK nominoval tyto lékaře:
MUDr. Zbyněk Grešák - odbornost geriatrie
MUDr. Boris Šťastný – odbornost všeobecné praktické lékařství se zaměřením na zdravotně
sociální problematiku
• Zasedání zdravotního výboru PS 4.11.2020
Dr. Kubek upozornil, že zdravotnictví funguje v nouzovém režimu, kdy zdravotníci jsou
přetížení a současné odkládání neakutních výkonů bude mít negativní dopad na zdravotní stav
řady lidí. Požádal poslance, aby podpořili návrh ČLK na zpřísnění protiepidemických
opatření, aby se zkrátilo trvání současné vlny epidemie. Varoval před předčasným
rozvolňování. Upozornil na nutnost rychlé novelizace tzv. kompenzační úhradové vyhlášky,
aby měli poskytovatelé zdravotních služeb jistotu, že na epidemii nedoplatí ekonomicky.
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Vyjádřil nesouhlas s návrhy, aby se průběžně nezveřejňovaly počty zemřelých na covid-19.
Vyzval k zahájení kampaně na podporu očkování proto covid-19.
• Jednání s novým ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Blatným
Dne 29.10.2020 zaslán prezidentem ČLK oficiální dopis s gratulací ke jmenování do funkce, s
nabídkou spolupráce a s výzvou, aby nový ministr předložil vládě návrh na zpřísnění
protiepidemických opatření. Tento požadavek schválila per rollam výrazná většina členů
představenstva (16 pro, 2 proti, 2 se nevyjádřili). Distančním způsobem proběhlo jednání
s novým ministrem a předsedou vlády, aby ČLK podpořila používání antigenních testů. Dne
6.11.2020 opakovaná výzva ke zpřísnění protiepidemických opatření. Dne 11.11.2020 osobní
jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví. K přípravě Protiepidemického systému
(PES) ministr ČLK nepřizval.
• Výzva prezidenta ČLK občanům, aby dodržovali veškerá protiepidemická opatření a
tím pomohli zdravotníkům – 23.10.2020
• Žádost prezidenta ČLK o pomoc ze strany farmaceutických firem, aby uvolnily část
svých zaměstnanců zdravotníků na práci v nemocnicích – 18.10.2020
• Výzva prezidenta ČLK k lékařům, kteří pracují v zahraničí, aby podle svých možností
zvážili dočasný návrat do ČR a výpomoc svým bývalým kolegům v nemocnicích –
14.10.2020.
Na tuto výzvu kladně reagovalo 25 dobrovolníků. Spolupráce s ministerstvem zdravotnictví
však byla obtížná. O zlepšení podpory pro dobrovolníky požádal Dr. Kubek 20.10.2020 přímo
ministra Prymulu. Ministerstvo nakonec vytvořilo internetový dotazník pro dobrovolníky.
Někteří z lékařů se do práce v nemocnici na čas zapojili. Ostatní administrativní překážky
odradily.
Dr. Dernerová z pracovních důvodů opustila on-line zasedání v 12:00 hodin. Přítomno na
on-line zasedání je 16 členů představenstva.
Představenstvo bere informace na vědomí, souhlasí s dosavadním postupem a
mediálními vyjádřeními prezidenta ČLK a varuje před předčasným rozvolňováním
současných epidemických opatření.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
Pro:
13
Proti :
0
Zdržel se: 3
Návrh byl přijat.
Představenstvo požaduje, aby před nástupem do školy byly děti i pedagogičtí pracovníci
povinně bezplatně testováni antigenními testy na Covid–19 a aby toto testování bylo
pravidelně opakováno.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
Pro:
11
Proti :
0
Zdržel se:
5
Návrh byl přijat.
Rezidenční místa pro rok 2021
Podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. ministerstvo zdravotnictví
poskytne dotaci na rezidenční místo na celé specializační vzdělávání rezidenta u vybraných
oborů, přičemž tyto obory stanoví pro následující kalendářní rok po projednání s ČLK, ČSK,
ČLnK a odbornými společnostmi s ohledem na nedostatek lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů s příslušnou specializovanou způsobilostí.
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Ministerstvo navrhuje poskytnout dotaci na celé specializační vzdělávání v roce 2021 v
následujících oborech: všeobecné praktické lékařství, pediatrie, vnitřní lékařství, chirurgie,
hygiena a epidemiologie, pneumologie a ftizeologie a anesteziologie a intenzivní medicína.
Obory byly stanoveny na základě informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky
České republiky podle tabulky oborů s největším absolutním počtem lékařů nad 60 let.
Představenstvo souhlasí s návrhem ministerstva zdravotnictví
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
Pro:
16
Proti :
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Automatické uznání odborné praxe při vzdělávání v základních kmenech
Dr. Mrozek informoval, že 15.10.2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 397/2020 Sb., o
vzdělávání v základních kmenech lékařů. Dle přechodných ustanovení této vyhlášky nemusí
lékaři, kteří byli po 1.7.2017 zařazeni do specializačního vzdělávání žádat o uznání odborné
praxe na pracovištích, která neměla tzv. novou akreditaci dle novely zákona č. 95/2004 Sb.
Podmínkou je, že pracoviště, kde vykonávali praxi, ke 30. červnu 2017 mělo přiznánu
akreditaci dle dosavadního znění zákona a současně do 15. října 2020 pracoviště požádalo o
udělení akreditace dle vyhlášky č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů.
Pokud pracovišti byla žádost o akreditaci zamítnuta považuje se za akreditované do dne
nabytí právní moci zamítavého stanoviska.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Zahraniční činnost
WMA – zasedání Světové lékařské asociace
Dr. Kubek informoval o plenárním zasedání, které se uskutečnilo ve dnech 29. a 30. 10.
2020 virtuálním způsobem.
Na úvod vystoupil předseda vlády Španělska pan Pedro Sánchez. Následovalo requiem za
stovky lékařů a tisíce zdravotníků, kteří zemřeli v rámci epidemie Covid-19.
Se souhrnnou zprávou o činnosti za uplynulý rok, který poznamenala pandemie Covid-19,
vystoupil končící prezident WMA Dr. Miguel R. Jorge (Brazílie).
Po složení slavnostního slibu se 71. prezidentem WMA stal Dr. David Barbe (USA). Příští
prezidentkou byla zvolena prezidentka Švédské lékařské asociace Dr. Heidi Stensmyren, která
neměla protikandidáta.
Plenární zasedání potvrdilo platnost celé řady dříve přijatých rezolucí a stanovisek, některá
s drobnými aktualizacemi. Z nových dokumentů byla přes velký odpor Čínské lékařská
asociace, která byla přizvána jako host, přijata rezoluce odsuzující porušování lidských práv
Ujgurů v Číně. Pro hlasovalo 85 delegátů, 8 bylo proti a 7 se zdrželo. Čínská delegace rovněž
nesouhlasila s dopisem, kterým WMA podpořila požadavek Tchaj-wanu na právo účastnit se
Světového zdravotnického shromáždění WHO.
WMA dále upozornila na skutečnost, že se v souvislosti s pandemií Covid-19 ocitá lékařská
etika v řadě zemí pod nebývalým tlakem ze strany úřadů.
WMA odsoudila útok na nezávislou Tureckou lékařskou asociaci, která byla
nedemokratickým tureckým režimem rozpuštěna.
WMA odsoudila tělesné tresty a zakázala lékařům účast při jejich vykonávání.
WMA podpořila plán společné strategie lékařů a veterinářů proti vzteklině.
Představenstvo bere informace na vědomí.
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5) Licence
6) Různé
Na podnět Dr. Kubíčka, který se jménem ČLK nejčastěji účastní výběrových řízení,
diskutovalo představenstvo o podmínkách, které musí splňovat uchazeči o smlouvu na
poskytování lůžkové zdravotní péče, zejména o požadavcích personálních a způsobu
prokazování jejich splnění.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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