Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 4. 9. 2015 od 9:00 hodin ve Skalském dvoře.
Přítomni:
Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Kubarič, MUDr. Němeček,
MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr.
Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach, MUDr. Musil,
MUDr. Ningerová, MUDr. Trnka
MUDr. Vedralová, Mgr. Buriánek, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2016
Závěrečné jednání DŘ o úhradách pro rok 2016 se konalo na Mz dne 19.8.2015.
Členové představenstva vyslechli informace Dr. Říhové.
Jednání skončila většinou nedohodou.
Ambulantní specialisté: Nedohoda, parciální dohoda u hemodialýzy.
Praktičtí lékaři: Nedohoda, parciální dohoda u PLDD.
Ambulantní gynekologové: Dohoda.
Komplement: Dohoda.
Akutní lůžková péče: Nedohoda.
Následná lůžková péče: Nedohoda.
ZZS: Dohoda.
Doprava: Dohoda.
Lázně: Nedohoda.
Stomatologie: Nedohoda.
Domácí péče: Nedohoda.
Fyzioterapie (nelékaři): Nedohoda.
Dr. Kubek jedná s ministrem zdravotnictví a s VZP o textu úhradové vyhlášky v návaznosti
na novelu seznamu zdravotních výkonů.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění – transparenční novela
Dnem 1.9.2015 nabyl účinnosti zákon č. 200/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Právní kancelář ČLK upozorňuje zejména na tato
ustanovení:
§ 11a – stanoví nová pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny. Lze ji nadále měnit jednou
ročně, vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, a přihlášku je nutno podat nově zvolené
zdravotní pojišťovně tři měsíce před tímto termínem – tedy do 31. března, nebo do 30. září
příslušného kalendářního roku.
§ 15 odstavec 3 – stanoví nová pravidla úhrady umělého oplodnění ze zdravotního pojištění.
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§ 17 odstavec 1 - stanoví povinný obsah úhradových dodatků ke smlouvám mezi
poskytovateli a zdravotními pojišťovnami.
§ 17 odstavec 4 – zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví, aby v seznamu zdravotních výkonů s
bodovými hodnotami stanovilo i způsob vykazování těchto výkonů (nikoli však podmínky, za
kterých lze výkon vykázat, jak bylo původně navrhováno).
§ 17 odstavec 8 – na podnět ČLK zakotvuje pravidlo, aby při prodeji nebo dědění praxe
fyzické osoby, byla s nabyvatelem nebo dědicem (navazujícím poskytovatelem) uzavřena
smlouva se všem zdravotními pojišťovnami bez výběrového řízení ve stejném rozsahu jako s
jeho právním předchůdcem (prodávajícím nebo zemřelým poskytovatelem).
§ 17 odstavec 9 - ukládá zdravotním pojišťovnám zveřejnit všechny nové smlouvy o
poskytování hrazené péče, včetně všech dodatků s tím, že nabývají účinnosti až zveřejněním.
§ 17b – stanoví nová pravidla pro zařazování nových výkonů do seznamu zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami a vyřazování výkonů z tohoto seznamu za účasti komor, odborných
společností a profesních organizací.
§ 41b – stanoví způsob nové klasifikace poskytovatelů lůžkové péče, resp. tvorbu této
budoucí klasifikace a referenční sítě poskytovatelů. Poskytovatel může s ÚZIS uzavřít
smlouvu o předávání informací o nákladovosti hospitalizací, není však stanovena povinnost
tuto smlouvu uzavřít.
§ 48/1 – stanoví nově složení výběrových komisí při výběru smluvních poskytovatelů s tím,
že u odborností, kde je zřízena zákonem profesní komora, bude vždy v komisi zástupce této
komory a vybraného odborníka pro daný druh péče určí příslušná odborná společnost.
§ 52 – nový návrh na výběrové řízení může neúspěšný uchazeč podat až po 3 měsících.
Příloha č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. – výkon protonové radioterapie bude hrazen jen, pokud
byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované
zdravotní péče v oboru onkologie, udělený podle zákona o zdravotních službách.
Článek II – Přechodná ustanovení – zdravotní pojišťovny jsou povinny zveřejnit stávající
smlouvy o poskytování hrazené péče uzavřené před účinností tohoto zákona a jejich dodatky
do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona, smlouvy, které pozbyly účinnosti před účinností
tohoto zákona pak do dvanácti měsíců od účinnosti tohoto zákona.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění – kategorizace zdravotnických prostředků
Dne 6.8.2015 obdržela ČLK v rámci vnitřního připomínkového řízení z ministerstva návrh
novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který si klade za cíl upravit
postup a pravidla při stanovení výše a podmínek úhrad zdravotnických prostředků. Vzhledem
k tomu, že nikdo z oslovených funkcionářů ČLK nevznesl žádné připomínky, ČLK žádné
připomínky k návrhu ministerstva zdravotnictví ve stanovené lhůtě do 14.8.2015 neuplatnila.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů
Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh
zákona, který je výsledkem mnoho měsíců trvajících diskusí a jednání, kterých se účastnila
také ČLK.
- 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.
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- 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.
- 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).
Dne 26.8.2015 proběhlo za účasti viceprezidenta Dr. Mrozka a prezidenta Dr. Kubka na Mz
vypořádání připomínek, které k návrhu zákona v rámci vnějšího připomínkového řízení
uplatnila ČLK. Dr. Kubek dále jednal o připomínkách uplatněných ministerstvem vnitra
s jeho náměstkem Mlsnou, o připomínkách ministerstva školství s jeho náměstkem Štechem a
o připomínkách uplatněných ČMKOS s předsedou Středulou a předsedkyní OSZSP
Žitníkovou. Cílem těchto jednání bylo objasnit důvody, které vedou ČLK k prosazování
nezbytných změn ve specializačním vzdělávání lékařů.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Novela zákona o léčivech
V rámci zkráceného meziresortního připomínkového řízení obdržela ČLK návrh novely
zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Cílem návrhu je regulace tzv. reexportu léků. Podle
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návrhu novely stanoví ministerstvo společně se SÚKL seznam tzv. rizikových léčivých
přípravků, tedy těch, jejichž nedostatek může ohrozit zdraví či životy pacientů a v minulosti
už předmětem reexportu byly. Ty se vyvážet nebudou smět. Ministerstvo zveřejní seznam ve
svém věstníku, seznam bude pravidelně aktualizován. Firmy, které budou chtít vyvézt lék ze
seznamu, budou muset 30 dní předem požádat o souhlas. Předložená novela nově zavádí
sankce až 20 milionů korun nebo zákaz činnosti pro distributory až na dva roky, pokud poruší
některé z ustanovení zákona. Novela rovněž zpřesňuje pravidla spolupráce Mz a SÚKL s
Generálním ředitelstvím cel, což má účinněji zamezovat vstupu padělků na český trh.
Vzhledem k tomu, že nikdo z oslovených funkcionářů ČLK nevznesl žádné připomínky,
ČLK žádné připomínky k návrhu ministerstva zdravotnictví neuplatnila.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Dr. Monhart opustil jednání v 11:00 hod., přítomno je 13 členů představenstva.
Seznam zdravotních výkonů – návrh novely
Na základě konzultací s Dr. Musilem a Dr. Sedláčkem, kteří jsou za ČLK členy komise Mz
pro tvorbu Seznamu zdravotních výkonů, uplatnil Dr. Kubek v termínu do 13.8.2015 jménem
ČLK pouze připomínky týkající se oboru 102 – angiologie.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Přístrojová komise Mz
Dr. Tomek informoval o jednání komise dne 12.8.2015.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Přikryl podal informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.
3) Vnitřní činnost
Novela SP 4 –Disciplinární řád
Čestná rada ČLK se usnesla na návrhu novely Disciplinárního řádu, který jejím jménem
podává představenstvu její místopředseda Dr. Liška.
Důvodem tohoto návrhu jsou zkušenosti z práce Čestné rady ČLK, kdy rozhodnutí Čestné
rady v odvolacím řízení soudy často zrušují pro procesní důvody (nejčastěji pro promlčení),
aniž by byly v soudním řízení posouzeny meritorní záležitosti (odborné nebo etické
pochybení) lékařů.
V několika případech zaujal Krajský soud v Ostravě i Nejvyšší správní soud poměrně
nečekané stanovisko k institutu promlčení disciplinární odpovědnosti. V případech poměrně
závazných provinění byl tak disciplinárně obviněný lékař soudem zbaven viny nikoli proto, že
se neprovinil, ale pro údajné promlčení skutku. Na judikáty Nejvyššího správního soud bude
proto třeba reagovat adekvátní změnou terminologie disciplinárního řádu, a to převážně
technickou novelou.
Návrh byl vytvořen ve spolupráci s právní kanceláří ČLK tak, aby ČLK k tomuto negativnímu
přístupu soudů nedávala argumenty.
Představenstvo návrh projednalo a žádá Revizní komisi ČLK o vyjádření k tomuto
návrhu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

13
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci 2015 bylo přijato celkem 206 lékařů:
z toho bylo 34 lékařů se státní příslušností SR,
7 lékařů s jinou státní příslušností,
1 lékař se slovenskou LF,
7 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V srpnu 2015 bylo přijato celkem 229 lékařů:
z toho bylo 35 lékařů se státní příslušností SR,
12 lékařů s jinou státní příslušností,
14 lékařů se slovenskou LF,
9 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2015 dosud požádalo celkem 250 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského
Okresní soud v Hodoníně nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského (bývalý
vydavatel časopisu ČLK) k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a
nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Z pohledávky ve výši 1 082 900,- Kč, která vznikla
v roce 2006, bylo v rámci exekučního řízení zasláno ČLK zatím částečné plnění, a to ve výši:
- v roce 2009 87 583,70 Kč
- v roce 2010 66 978,-- Kč
- v roce 2011 78 000,-- Kč
- v roce 2012 106 016,-- Kč
- v roce 2013 101 613,-- Kč
- v roce 2014 97 258,20 Kč
- v roce 2015 (za období 1-6/2015) 50 800,-- Kč.
Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 588 248,90 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30.6.2014 je ve výši 494 651,10 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr.
Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2014
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2014 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v 18.6.2015. Na tomto zasedání vzalo představenstvo ČLK na
vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2014. Auditor nemá výhrady.
V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny
v časopise Tempus Medicorum 7-8/2015.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 102,8 %, náklady 85,1 %
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Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2014: + 5 924 042,75 Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
- 2 335 672,70 Kč
- společenské akce:
627 734,14 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2014.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 3 836 690,75 Kč (po
zdanění) za rok 2014 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 49 635 080,54 Kč.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Náhrady za činnost v orgánech ČLK
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených
jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2015
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2015.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
SP 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK – výklad některých ustanovení
Představenstvo ČLK, jakožto orgán kompetentní vykládat stavovské předpisy ČLK,
obdrželo žádost představenstva OS ČLK v Děčíně o upřesňující výklad ustanovení § 8 a § 9
Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Tato
ustanovení se týkají stáží a klinických dnů.
Místo výkonu stáže nebo klinického dne
Stanovisko představenstva:
Smyslem celoživotního vzdělávání lékařů je nabývání zkušeností a nových dovedností,
proto stáže a klinické dny musí probíhat na jiném pracovišti, než je kmenové pracoviště
lékaře, na kterém vykonává své lékařské povolání. Z hlediska uznatelnosti těchto stáží a
klinických dnů do hodnocení pro účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK je
podstatné, aby tato forma vzdělávání probíhala mimo pracovně právní vztah. O
realizované stáži musí být vyhotoveno potvrzení s výslovným uvedením, že se jednalo o
formu CŽV dle § 8 nebo § 9 SP č. 16, které probíhalo mimo pracovně právní vztah.
Potvrzení musí být podepsané odborným garantem stáže, který splňuje požadavky SP č.
16.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
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proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Maximální podíl stáží a klinických dnů na celoživotním vzdělávání
Stanovisko představenstva:
K žádosti představenstva OS ČLK v Děčíně, aby byl výkladem Představenstva ČLK
omezen podíl této formy vzdělávání na celkovém počtu získaných kreditů určitým
procentuálním stropem, Představenstvo ČLK zaujímá stanovisko, že takové omezení
není možné stanovit formou výkladu stavovského předpisu, nýbrž by muselo být řešeno
novelou příslušných ustanovení Stavovského předpisu ČLK č. 16 a takové omezení by
muselo být výslovně uvedeno přímo v textu SP-16.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pracovní a společenské setkání předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK
V úterý 15.9.2015 se od 17:00 bude konat v Praze na palubě lodi Hamburk, která bude kotvit
u restaurace Vltava na náplavce na Rašínově nábřeží mezi Palackého a Jiráskovým mostem,
pracovní a společenské setkání předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Právní seminář ČLK
V úterý 22.9.2015 pořádá ČLK v hotelu Flora v Olomouci právní seminář věnovaný
problematice právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb a dalším
aktuálním právním otázkám. Seminář bude koncipován jako kasuistický a bude vycházet
z autentických případů ze soudního prostředí. Odborným garantem akce je ředitel právní
kanceláře ČLK JUDr. Mach.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Právní konference ČLK
Vzdělávací konference ČLK věnovaná tématu „Právní postavení českého lékaře“ se bude
konat v pondělí 12.10.2015 od 13:00 do 18:00 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny –
Sněmovní 1, Praha 1, a to pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka,
který konferenci slavnostně zahájí. Předběžný seznam přednášejících:
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví vlády ČR
JUDr. Pavel Rychetský – předseda Ústavního soudu ČR
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny ČR
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - předseda výboru pro zdravotnictví Senátu ČR
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., MBA – náměstkyně ministra zdravotnictví
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. – náměstek ministra zdravotnictví
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA - náměstek ministra zdravotnictví
JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK
Účast na konferenci zařazené do systému celoživotního vzdělávání ČLK dle SP-16 bude
bezplatná.
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Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Blok VR
Doplnění Vědecké rady ČLK
Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval předsedu
ČLS-JEP prof. MUDr. Štěpána Svačinu DrSc., MBA
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Spolupráce s Nadací Charty 77
Na Nadaci Charty 77 se obrací pacienti s žádostmi o příspěvek na léčbu, která není hrazena
z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo není poskytována zdravotnickými
zařízeními v ČR. Ředitelka Nadace Charty 77 Mgr. Jirků požádala prezidenta ČLK o pomoc
při posuzování účinnosti těchto léčebných metod.
Představenstvo ČLK žádá Vědeckou radu ČLK, aby s Nadací Charty 77 v této věci
spolupracovala.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Doplnění Akreditační komise pro vzdělávání v oboru gastroenterologie.
Představenstvo schvaluje navržené členy do Akreditační komise v oboru
gastroenterologie.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Licence
6) Různé
Žádost MUDr. Šafaříka o právní pomoc a bezúročnou půjčku
Představenstvo ČLK se seznámilo s případem urologa MUDr. Šafaříka.
Představenstvo před svým rozhodnutím žádá Revizní komisi ČLK a Čestnou radu ČLK
o všechny dostupné materiály a vyzve MUDr. Šafaříka, aby ČLK doložil rozhodnutí, na
základě kterého bylo rozhodnuto o zastavení jeho trestního stíhání, resp. o skončení
trestního řízení.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 2. října 2015 od 9:00 hodin v prostorách
ČLK v Praze.
Pracovní a společenské setkání předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK se bude konat
v Praze v úterý 15. září 2015 od 17:00 hodin.
Pravidelná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK se bude konat ve čtvrtek
22. října 2015 od 14:00 v Praze.

Zapsala:

Hana Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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