Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 17. února 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubíček,
MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr.
Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman,
MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dobeš, MUDr. Dernerová, MUDr. Henčlová, MUDr. Doležal,
MUDr. Musil, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra.
Přizváni:
Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Caithamlová, MUDr. Jan P. Novák,
MUDr. Přáda.
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) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V lednu 2018 bylo přijato celkem 95 lékařů:
z toho bylo 21 lékařů se státní příslušností SR,
25 lékařů s jinou státní příslušností,
13 lékařů se slovenskou LF,
21 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období bylo 5 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 44 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Vyúčtování XXII. Plesu lékařů českých
Pořádání 22. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 218 088,- Kč.
V roce 2017 byla ztráta 191 954,- Kč, v roce 2016 byla ztráta 669 875,- Kč, v roce 2015
byla ztráta 213 048,- Kč, v roce 2014 byla ztráta 194 584,- Kč, v roce 2013 byla ztráta
555 949,- Kč.
Nižší ztráta v porovnání s rokem 2016 byla dosažena díky výrazně vyššímu příjmu od
sponzorů, konkrétně díky podpoře 423 500,- Kč od společnosti T-mobile a.s. a 70 000,- Kč od
společnosti Kooperativa a.s. Tyto příjmy byly identické jako v roce 2017.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování XXII. reprezentačního Plesu lékařů
českých.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Žádost o souhlas s úvěrem pro OS Praha 4
Představenstvo OS ČLK Praha 4 by rádo zakoupilo nebytové prostory pro svoji vlastní
kancelář a 18.12.2017 požádalo prezidenta ČLK, který je statutárním zástupcem komory, aby
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souhlasil s tím, že žádost o tento úvěr podepíše, případně aby k provedení tohoto právního
úkonu jménem ČLK pověřil předsedkyni OS ČLK Praha 4 Dr. Skovajsovou. Prezident ČLK
Dr. Kubek předal tuto žádost k posouzení představenstvu ČLK. Představenstvo požádalo OS
ČLK Praha 4 o předložení konkrétního návrhu.
Z odpovědi předsedkyně OS ČLK Praha 4 Dr. Skovajsové z 13.2.2018 vyplývá, že
představenstvo OS ČLK Praha 4 by plánovalo hypoteční úvěr ve výši cca 2,5 miliónů se
splatností na 7 let, ale v současnosti nemá vybránu žádnou vhodnou nemovitost.
Představenstvo se shodlo, že za stávající situace nemá o čem rozhodovat.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Diskové zálohovací pole pro ČLK
Stávající diskové pole využívané pro zálohování dat v centrální kanceláři ČLK v Praze je
staré 8 let a vzhledem k narůstajícímu objemu zálohovaných dat již jeho kapacita nestačí.
Představenstvo schvaluje zakoupení diskového pole o velikosti 24 TB pro zálohování
dat, a to dle návrhu firmy ISSA za cenu cca 49 000,- Kč + DPH.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Finanční podpora pro OS ČLK Praha 7
OS ČLK Praha 7 žádá o finanční podporu 50 000,- Kč na zajištění vyrovnanosti svého
rozpočtu. Důvodem žádosti je nízký počet členů OS ČLK Praha 7 a tedy i nízký výnos
z členských příspěvků, který nepokrývá nezbytné režijní náklady spojené s provozem
kanceláře okresního sdružení.
Představenstvo schvaluje na základě zhodnocení rozpočtu mimořádnou podporu pro OS
ČLK Praha 7 ve výši 50 000,-- Kč.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
12
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Sjezd sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK plánuje 21. 4. 2018 uspořádat svůj I. sjezd, a to v prostorách
školícího centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Představenstvo s uspořádáním sjezdu souhlasí a požádalo zástupce Sekce mladých lékařů
ČLK, aby do příštího zasedání představenstva předložili návrh rozpočtu a návrh programu
této akce.
Představenstvo schvaluje na úhradu akce z rozpočtu ČLK částku 50 000,- Kč. Akce
bude propagována informačními kanály ČLK, na organizaci se bude spolupodílet
oddělení vzdělávání ČLK, účast případných sponzorů podléhá schválení prezidentem
ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
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proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Sekce mladých lékařů ČLK – další informace o činnosti
Projekt „férové pracoviště“.
Dr. Mrozek informoval, že firma ISSA připravila první návrh. Pro nedostatek času jej nebylo
možno se zástupci sekce Mladých lékařů ČLK projednat.
Představenstvo chce o realizaci projektu, včetně jeho finančního rámce rozhodnout na příštím
zasedání 24.3.2018.
Sociologický průzkum mapující příčiny odlivu lékařů z ČR ze zahraničí
Dr. Novák informoval o plánu zadat nezávislému sociologickému institutu vypracování
průzkumu, proč Mladí lékaři z ČR odchází a co jim brání v návratu do českého zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že ČLK názory lékařů odcházejících do zahraničí průběžně monitoruje a
ve spolupráci s LOK-SČL se snaží zlepšit profesní podmínky lékařů v ČR, představenstvo
nepovažuje návrh za aktivitu, která by byla realizovatelná tak, aby získaná data byla validní a
přínosná pro ČLK.
Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví
Dr. Novák informoval, že byl přizván do pracovní skupiny Mz pro reformu primární péče,
kterou vede náměstek prof. Prymula, a stručně představil plány této pracovní skupiny, do
které Ministerstvo zdravotnictví nepožádalo ČLK o nominaci svého zástupce.
Refundace práce členy sekce Mladých lékařů ČLK
Představenstvo souhlasí s proplácením činnosti z pověření ČLK, a to podle shodných
pravidel, která platí pro funkcionáře ČLK.
3) Jednání a informace
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem a ministryní financí
JUDr. Schillerovou se uskutečnilo 31.1.2018 od 16:00 hodin v prostorách Úřadu vlády.
Prezident ČLK Dr. Kubek jménem všech přítomných zástupců profesních samospráv na
úvod poděkoval za pozvání a vyjádřil očekávání, že profesní komory zřízené zákonem
zůstanou i nadále účastníky tzv. meziresortního připomínkového řízení a vyzval k tomu, aby
stát ku prospěchu občanů více využíval jejich odborný potenciál. Zdůraznil, že profesní
komory nejsou lobbystickými organizacemi, ale vykonávají v přenesené působnosti část
veřejné správy, a tím, že dbají na vysoký odborný a etický standard výkonu profese svých
členů, přispívají k ochraně občanů.
Předseda vlády ocenil význam profesních samospráv, které jsou nedílnou součástí
demokratické společnosti, a přislíbil pravidelná jednání s jejich prezidenty v intervalu cca 4x
ročně s tím, že příští jednání by měla být věnována konkrétním problémům a měla by
probíhat za účasti příslušných resortních ministrů. Představitele profesních komor též ujistil,
že neplánuje žádné změny ve způsobu projednávání právních předpisů, které by omezovaly
možnost profesních komor uplatňovat k těmto právním normám své připomínky.
Část jednání, kterého se účastnila ministryně financí JUDr. Schillerová, byla věnována
dopadům elektronické evidence tržeb (EET) na příslušníky svobodných povolání. Dr. Kubek
upozornil, že žádný z podnikatelských svazů, s nimiž ministerstvo financí dosud jednalo,
nezastupuje soukromé lékaře ani příslušníky dalších svobodných povolání. S ohledem na
specifické postavení soukromých lékařů – poskytovatelů zdravotních služeb, pozve
ministryně financí prezidenty tří zdravotnických komor k dalšímu jednání. Naším cílem je
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prosadit výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře, kteří mají smlouvy s veřejnými
zdravotními pojišťovnami a jejich hotovostní příjmy jsou marginální, a to bez ohledu na
právní formu, v jaké svoji praxi provozují.
Dalšími problémy, které chtějí s pomocí předsedy vlády řešit všechny profesní komory, jsou
nelegální výkon povolání osobami, které nespadají pod pravomoc příslušné komory a
neodbornými službami ohrožují bezpečnost občanů, a neutěšený stav právního rámce pro
činnost soudních znalců, jejichž odbornost by chtěly profesní komory kontrolovat a
garantovat.
Přítomní reprezentanti právnických komor vysvětlovali důvody svého odporu proti právním
předpisům, které narušují ochranu důvěrných informací. Jedná se například o nové daňové
předpisy. Obavy panují rovněž ze způsobu, jakým bude v ČR aplikováno evropské nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR).
Závěrem prezident ČLK Dr. Kubek požádal předsedu vlády, aby jednotlivým ministrům
zdůraznil důležitost profesních samospráv a vyzval je k lepší spolupráci s komorami. Pan
premiér to slíbil s tím, že příštího jednání, které se uskuteční na jaře, by se patrně měli
účastnit také ministr spravedlnosti a ministr zdravotnictví.
Představenstvo bere informaci 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 v současnosti připravuje novelu zákona,
která by odpovídala požadavkům ÚS.
Dr. Kubek vyzval 16.1.2018 ministryni financí JUDr. Schillerovou k jednání o výjimce pro
soukromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již
dávno. U většiny soukromých lékařů by nemělo zavádění EET žádný význam. Jménem ČLK
navrhl tyto 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.
Dne 9.2.2018 se uskutečnilo společné jednání prezidentů ČLK, ČSK a ČLnK s ministryní
financí. Ministerstvo financí navrhuje vytvoření institutu tzv. zvláštního režimu evidence
tržeb. O zařazení do tohoto off-line režimu by musel daňový poplatník požádat finanční
správu. Možnost této výjimky by měly fyzické osoby, které nejsou plátci DPH (zdravotní
služby placené z veřejného zdravotního pojištění jsou od DPH osvobozeny), jejichž
hotovostní příjmy nepřesáhnou 200 000,- Kč za rok a zároveň nejde o více než 500 plateb za
rok. Dr. Kubek v rámci jednání upozornil na skutečnost, že 12 700 (36%) poskytovatelů
ambulantních zdravotních služeb jsou právnické osoby. Ministerstvo financí vyzvalo ČLK,
aby svůj požadavek na rozšíření výjimky pro právnické osoby – poskytovatele zdravotních
služeb uplatnila v rámci připomínkového řízení.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Setkání neformálního Lékařského poslanecko – senátorského klubu
V současnosti je mezi poslanci 17 a mezi senátory 12 lékařů nebo lékařek – členů ČLK. Na
pozvání prezidenta ČLK se 14.2.2018 uskutečnilo v kanceláři ČLK další neformální setkání
lékařů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se účastnil ministr zdravotnictví
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Mgr. Vojtěch, předsedkyně zdravotního výboru PS prof. MUDr. Adámková, předseda
zdravotního výboru Senátu Doc. MUDr. Koliba. Dr. Kubek na úvod představil ČLK jako
profesní lékařskou samosprávu a vysvětlil její úkoly a roli ve zdravotnickém systému
demokratického státu. Následovala diskuse o aktuálních problémech lékařů. Setkání, na které
byli pozváni i ti členové zdravotního výboru PS, se účastnilo celkem 15 poslanců a 8
senátorů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
GDPR – EU směrnice o zpracovávání a ochraně osobních údajů
Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS připravili metodiku pro aplikaci GDPR ve zdravotnictví.
Metodiku zveřejní ČLK na svých webových stránkách. Právní kancelář ČLK ve spolupráci s
Úřadem pro ochranu osobních údajů připraví pro lékaře konkrétní doporučení, jak postupovat,
aby splnili požadavky směrnice bez zbytečných nákladů. Schůzka právníků ČLK se zástupci
Úřadu na ochranu osobních údajů k problematice implementace GDPR lékaři se uskuteční
28.2.2018 od 13:00 v kanceláři ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2019
Dohodovací řízení bylo zahájeno 30.1.2018, na základě plné moce udělené prezidentem
ČLK zastupoval ČLK-o.s. na úvodním jednání Mgr. Buriánek.
Ministr Vojtěch na úvod vyslovil přání Mz, aby se hlavní část určování úhrad ve zdravotnictví
odehrála právě v rámci dohodovacího řízení a dohod mezi účastníky v něm dosažených tak,
aby ministerstvo vyhláškou vydalo pouze to, co si účastníci dohodovacího řízení sjednají.
Dr. Říhová byla opět zvolena členkou mandátové komise DŘ.
ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu. Jedinou schválenou změnou
jednacího řádu DŘ byl vznik segmentu poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické
péče.
ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu
praktických lékařů Dr. Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní
gynekologie Dr. Henčlová.
Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19.6.2018.
V současnosti ČLK-o.s. eviduje 183 nově udělených plných mocí, a to v segmentech:
Ambulantní specialisté 109
Praktičtí lékaři
66
Ambulantní gynekologie 7
Komplement (RTG)
1
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické recepty
Dne 26.1.2018 schválila Poslanecká sněmovna návrh ministra Vojtěcha, aby elektronické
recepty byly povinné, ale aby zároveň v roce 2018 nebyly poskytovatelům zdravotních služeb
za porušení této povinnosti, tedy za vystavení klasického receptu, ukládány finanční sankce.
Dne 15.2.2018 tuto novelu zákona o léčivech schválit též Senát. Pokud ji nebude vetovat
prezident republiky, nabude účinnosti.
Dne 15.2.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny Mz za účelem legislativního
dopracování systému elektronické preskripce léčiv, a to zejména s ohledem na zavedení
lékového záznamu pacienta a přístupu k němu. Jedná se o složitý problém dotýkající se
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ochrany osobních údajů, informačních a komunikačních technologií a odpovědnosti
jednotlivých zdravotnických profesionálů s přístupem k lékovým záznamům
Ministerstvem zdravotnictví a SÚKL zahájili pořádání série seminářů věnovaných
problematice elektronických receptů. Semináře se budou konat postupně ve všech krajských
městech, a to za účasti pana ministra. Účast je pro lékaře zdarma.
Regulace úhrady zdravotnických prostředků
Ministr zdravotnictví zřídil Pracovní skupinu pro kategorizaci a úhradovou regulaci
zdravotnických prostředků. První zasedání pracovní skupiny, ve které má prostřednictvím Dr.
Volemana zastoupení i ČLK, se uskutečnilo 20.12.2017, druhé pak 15.1.2018.
Mz rozeslalo k připomínkám návrh materiálu, který by měl řešit úhrady zdravotnických
prostředků. ČLK 14.2.2018 uplatnila připomínky, které zpracovala Dr. Dernerová.
Podle názoru představenstva ČLK návrh mimo jiné nesplňuje ani podmínky stanovené
Ústavním soudem.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rada poskytovatelů
Rada poskytovatelů Mz byla obnovena příkazem ministra č. 5/2018 jako externí odborný
poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní politiky Mz
v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy resortu zdravotnictví.
Rada poskytovatelů byla poprvé ustavena 1. března 2007, následně byla její činnost
přerušena a tento poradní orgán ministra, ve kterém měla ČLK zastoupení prostřednictvím
svého prezidenta se scházel v letech 2009 – 2012. Předsedou Rady poskytovatelů byl
ministrem zdravotnictví jmenován MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. jako zástupce České
gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Rada poskytovatelů podle prohlášení Mz
reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní
vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady
poskytovatelů zdravotní péče jsou zástupci všech významných organizací sdružujících
jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb. První zasedání se uskutečnilo 29.1.2018 a
zástupce ČLK na ně nebyl pozván.
Dne 1.2.2018 zaslal prezident ČLK ministrovi zdravotnictví žádost, aby obdobně jako
Česká stomatologická komora také ČLK mohla do Rady poskytovatelů delegovat svého
zástupce. Na rozdíl od některých subjektů v Radě zastoupených (odborné společnosti,
lékařské fakulty…) se ČLK prostřednictvím ČLK - o.s. účastní dohodovacího řízení, a to v
několika segmentech poskytovatelů, když disponuje nezanedbatelným množstvím plných
mocí pro jednání. Navíc většina soukromých lékařů nedala pro dohodovací řízení plnou moc
žádnému sdružení poskytovatelů a tito lékaři, kteří nemohou být členy odborů, jsou tedy
zastupováni toliko Českou lékařskou komorou.
Dne 15.2.2018 ministr Vojtěch písemně informoval prezidenta ČLK, že žádosti komory
nevyhoví, neboť je právem ministra jmenovat si své poradní orgány tak, aby přinášely co
možná největší efekt a Rada poskytovatelů není radou profesních komor ( i když ČSK je
členem) ani nenahrazuje dohodovací řízení (byť většina jejích členů je účastníky
dohodovacího řízení). V tomtéž dopise ministr Vojtěch potvrdil, že na základě osobního
jednání s prezidentem ČLK jmenuje předsedu Vědecké rady ČLK členem Vědecké rady Mz.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Rizika zneužívání tzv. projektu Ukrajina ve zdravotnictví
Prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK zaslali 8.2.2018 ministrovi zdravotnictví společnou výzvu,
aby zastavil zneužívání projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance
z Ukrajiny“ (tzv. projektu Ukrajina) ve zdravotnictví. Komory trvají na tom, že lékaři i
lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání v České republice, musí splňovat kvalifikační
podmínky vyplývající z členství ČR v EU a musí nejprve složit tzv. aprobační zkoušku.
Komory varují před obcházením těchto pravidel a před možným závažným poškozením
zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými
pracovníky. Komory protestují proti tomu, aby ustanovení zákona, které mělo umožnit
provádění ojedinělých výkonů špičkovým odborníkům za účelem předávání zkušeností, bylo
zneužíváno k zaměstnávání osob bez řádného ověření jejich kvalifikace.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Mz rozeslalo k připomínkám návrh novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci. Cílem návrhu zpracovaného náměstkem Mz JUDr. Policarem je zjednodušit
vedení zdravotnické dokumentace, zejména pokud jde o zrušení nadbytečné ošetřovatelské
dokumentace, zrušení přesné struktury informovaných souhlasů a nesouhlasů a zjednodušení
skartačního řízení. ČLK návrh podpořila.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Zahraniční činnost
Útok na představitele Turecké lékařské asociace
Turecká policie 30.1.2018 zadržela 8 členů představenstva (ústřední rady) Turecké lékařské
asociace (TTB-Turkish Medical Association). Její představitelé ve svém prohlášení
z 24.1.2018 „War is a public health problem!“ varovali před závažnými dopady, které mají
válečné konflikty na zdravotní stav obyvatel, včetně civilistů. Poté, co se představitelé
tureckých lékařů stali terčem nevybíravých útoků, vydalo vedení Turecké lékařské asociace
26.1.2018 druhé prohlášení „Public Declaration by Turkish Medical Association“, v němž se
snažilo vysvětlit, proč lékaři v souladu s etickými principy svého povolání nemohou
podporovat válku, která přináší bez rozdílu utrpení civilnímu obyvatelstvu.
Policie vystavila jedenáct zatykačů na členy představenstva lékařské asociace, z toho osm
bylo zadrženo včetně jejího prezidenta Prof. Dr. M. Raşit TÜKELa.
Policejní útok vůči Turecké lékařské asociaci nastal poté, co prezident Erdogan členy
vedení „takzvané“ Turecké lékařské asociace označil jako “terrorist-lovers!“.
Bezprecedentní útok vůči představitelům Turecké lékařské asociace ostře odsoudil prezident
Světové lékařské asociace (WMA) Dr. Yoshitake Yokokura. Na stranu tureckých kolegů se
bezvýhradně postavilo též předsednictvo Stálého výboru evropských lékařů (CPME). Protesty
prezidentovi Erdoganovi a dalším představitelům Turecka zasílají rovněž jednotlivé národní
lékařské komory a asociace.
Dne 1.2.2018 zaslal prezidentovi Turecka panu Recep Tayyip Erdoğanovi a předsedovi
vlády Turecka, ministrům zahraničí, vnitra, spravedlnosti i zdravotnictví a dále pak
vyslancům Turecky při EU a OSN a velvyslanci Turecka v ČR prezident ČLK dopis s výzvou
k okamžitému propuštění všech členů vedení Turecké lékařské asociace (TTB), k ukončení
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zastrašovací kampaně vůči tureckým lékařům a k respektování lidských práv, k němuž se
Turecko v minulosti zavázalo.
Dne 5.2.2018 byli představitelé Turecké lékařské asociace propuštění na svobodu, jejich
trestní stíhání však pokračuje.
Představenstvo schvaluje postup prezidenta ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 15.2.2018.
6) Licence
7) Různé
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční sobotu 24.3.2018 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.
Plánovaná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15.3.2018
v Břevnovském klášteře, a to od 15:00 do 18:00 hodin. Účast na poradě od 17.00 hodin
potvrdil ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch. Od 19:00 hodin bude navazovat slavnostní
pasování Rytíře lékařského stavu.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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