Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 6. září 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

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) Jednání a informace
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě
Segment ambulantních specialistů, kteří jsou nejvíce ohroženi případnými změnami smluv
s pojišťovnami, zastupuje Dr. Jojko a JUDr. Mach je jeho poradcem. Představenstvo se
seznámilo s aktuálním zněním návrhu rámcové smlouvy, který prosazují vyjednavači za
ambulantní specialisty.
Pro ČLK je zásadní nepřipustit, aby byla jakkoliv zpochybňována platnost smluv na dobu
neurčitou, které má s pojišťovnami uzavřena většina ambulantních specialistů. V situaci, kdy
zdravotní pojišťovny zásadně odmítají, aby nová rámcová smlouva obsahovala tzv. trvalý
smluvní vztah vypověditelný pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů, prosazuje ČLK co
nejdelší trvání smluv s automatickou prolongací, pokud není smlouva vypovězena nejpozději
dva roky před ukončením své platnosti. Pro ČLK je prioritou zajištění smluvní jistoty pro
soukromé lékaře. ČLK zároveň odmítá názor Svazu zdravotních pojišťoven, že smlouvy by
měly mít pro všechny segmenty poskytovatelů obdobné parametry.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Úhradová vyhláška pro rok 2019
ČLK neuplatnila v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
žádné připomínky, neboť text návrhu vyhlášky odpovídá závěrům dohodovacího řízení, které
ČLK respektuje, a to navzdory tomu, že nepovažuje úhrady pro ambulantní poskytovatele
zdravotních služeb za dostatečné.
Prezident ČLK upozornil ministra zdravotnictví, že v případě vydání tzv. úhradové
vyhlášky v navrhovaném znění zůstane podstatná část zdravotních služeb, kterou ambulantní
lékaři poskytují, ze strany zdravotních pojišťoven nezaplacená, s čímž ČLK nesouhlasí.
Na zasedání zdravotního výboru PS dne 5.9.2018 ministr zdravotnictví, který považuje
uzavření dohody ve všech segmentech poskytovatelů za svůj největší úspěch, informoval, že
text vyhlášky již podepsal a že tedy ve Sbírce zákonů vyjde již během měsíce září.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
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Elektronické neschopenky
Podle ustanovení zákona č. 259/2017 Sb. prosazeného bývalou ministryní Marksovou
(ČSSD), které nabývá účinnosti 1.1.2019 budou potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti
(eDPN) plně elektronická, ale tento systém zůstává pro lékaře nepovinný. Rovněž již bývalá
ministryně Němcová (ANO) předložila návrh, který bude jako tisk č. 204/0 projednávám
Poslaneckou sněmovnou, že by elektronické mělo být pouze potvrzení o začátku a o ukončení
DPN, přičemž ostatní tři tiskopisy by lékaři nadále vystavovali v papírové podobě. Tento
návrh by zvýšil administrativní zátěž lékařů, kteří by byli nuceni zpracovávat agendu
současně elektronicky i v papírové podobě, a je tedy pro ČLK nepřijatelný. Zároveň je
nepřijatelná povinnost vystavování eDPN, se kterou tento návrh počítá.
Podle údajů MPSV elektronické neschopenky (eDPN) využívají pouhá 3-4 % lékařů.
Obdobně jako u elektronických receptů i v případě eDPN komora prosazuje, aby tyto
systémy byly dobrovolné. Pokud budou lékařům usnadňovat práci, budou je lékaři, kteří mají
tu možnost, jistě dobrovolně využívat. ČLK odmítá takové systémy, které přináší nárůst
administrativy, zdržení pro pacienty, nebo nárůst nákladů. Zcela kategoricky odmítá ČLK
elektronizaci v případech, kde není dostatečně zajištěna ochrana osobních údajů pacientů.
ČLK nepodporuje přijetí návrhu (Sněmovní tisk 204/0). Přijatelnější je pro komoru
současná právní úprava, tedy zákon č. 259/2017 Sb. ve znění, které nabude účinnosti
k 1.1.2019. Tato platná právní úprava totiž zachovává pro lékaře možnost vystavit potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti i nadále v listinné podobě. Zrušení této možnosti listinné
formy by způsobilo další odchod lékařů v seniorním věku do důchodu. Vzhledem k tomu, že
za tyto kolegy a kolegyně nemáme v současnosti žádnou náhradu, došlo by ke zhoršení
dostupnosti lékařské péče, a to zejména na venkově.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Dr. Voleman se připojil k jednání představenstva v 9.30 hodin, přítomno je 12 členů
představenstva.
Plán ministerstva na posílení kompetencí zdravotních sester
Náměstek ministra zdravotnictví prof. Prymula vyzval ČLK, aby navrhla činnosti, které by
mohly místo lékařů vykonávat všeobecné zdravotní sestry, jejichž kompetence plánuje
ministerstvo posílit. Představenstvo žádost ministerstva projednalo.
ČLK nenavrhuje žádné činnosti, které by nad rámec současné řádné odborné praxe
mohly vykonávat zdravotní sestry místo lékařů. Komora však požaduje, aby veškeré
návrhy na změny kompetencí s ní ministerstvo zdravotnictví dopředu projednalo.
Představenstvo ČLK upozorňuje, že lékaři jsou nejkvalifikovanějšími zdravotnickými
profesionály. Přesun jakýchkoliv kompetencí na jiné zdravotníky znamená, že tyto
činnosti budou provádět osoby s nižší kvalifikací. ČLK hájí kvalitu zdravotní péče a
odmítá změny v kompetencích zdravotníků, jejichž účelem bude pouhé snižování
nákladů
ČLK zásadně trvá na tom, že v případě přesunu jakýchkoliv kompetencí musí zároveň
dojít k přesunu právní zodpovědnosti.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Doležel a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.55 hodin, přítomno je 14
členů představenstva.
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Lékaři cizinci a Projekt Ukrajina
Podle údajů, které po zaplacení částky 21 000,- Kč poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR
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.
Porušování zákona 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.
Dne 4.9.2018 seznámil s alarmujícími informacemi prezident ČLK novináře na tiskové
konferenci. Přehled zdravotnických zařízení, ve kterých podle údajů ministerstva
zdravotnictví působí cizince (převážně Ukrajinci) na základě povolení Mz zveřejnila ČLK na
svých webových stránkách, a to včetně počtu cizinců na jednotlivých odděleních.
Dne 5.9.2018 vystoupil prezident ČLK s obdobnou informací na zasedání zdravotního
výboru PS.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Představenstvo schvaluje dosavadní postup prezidenta v této věci a neshledává žádný
důvod, aby ČLK měnila své stanovisko. ČLK bude i nadále hájit kvalitu a bezpečnost
zdravotní péče a bude prosazovat dodržování zákonů a další právních norem.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výběrová řízení – informace
Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnila.
3) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci 2018 bylo přijato celkem 278 lékařů:
z toho bylo 43 lékařů se státní příslušností SR,
7 lékařů s jinou státní příslušností,
4 lékařů se slovenskou LF,
5 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období bylo 5 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 151 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
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Příprava XXIII. Plesu lékařů českých
XXIII. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 26. 1. 2019 v paláci Žofín v Praze za
spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.
Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem
konání XXIII. plesu lékařů českých v sobotu 26. 1. 2019.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci ČLK a LOK-SČL při pořádání XXIII.
Plesu lékařů.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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 101 614,80 Kč
- v roce 2016 101 500,-- Kč
- v roce 2017 84 730,-- Kč
- v roce 2018 (za období 1-6/2018) 50 781,10 Kč.
Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 876 074,80 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30. 6. 2018 je ve výši 206 825,20 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr.
Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2017
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2017 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v červnu 2018. Na červencovém zasedání vzalo představenstvo ČLK
na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2017. Auditor nemá
výhrady. V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření
zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2018.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 103,1 %, náklady 82,4 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2017: +
7 141 335,28 Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
3 373 707,15 Kč
- společenské akce:
686 258,75 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2017.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
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pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 4 914 255,28 Kč (po
zdanění) za rok 2017 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto
hospodářského výsledku činí 62 342 343,07 Kč.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
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 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2018
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2018.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh rozpočtového opatření pro rok 2018
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2018 připravený
ekonomickým oddělením ČLK.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Kubíček opustil jednání v 12:15, z důvodu odchodu na rozhodčí řízení na VZP,
přítomno je 13 členů představenstva.
SP-7 Příspěvky na činnost – návrh novely
Delegáti sjezdu ČLK v listopadu 2017 svým usnesením pověřili představenstvo ČLK
přípravou novely SP-7 tak, aby bylo možno navýšit výši příspěvků na činnost v závislosti na
době prodlení ode dne splatnosti. 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.
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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 uložilo právní kanceláři komory, aby ve spolupráci s ekonomickým
oddělením zpracovala podrobnou analýzu důsledků případného schválení novely SP-7 ve
znění varianty číslo 1.
Představenstvo nadále upřednostňuje variantu č. 1.
Představenstvo nesouhlasí s navrhovanými úpravami v registru a žádá ekonomické
oddělení a právní kancelář ČLK, aby do porady předsedů OS ČLK, která se koná
13.9.2018, připravily návrh jiného řešení, které bude v souladu s usnesením delegátů
sjezdu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
SP-2 Organizační 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 prezidenta ČLK 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.
Představenstvo na svém červencovém zasedání schválilo záměr redukovat počet delegátů
sjezdu a uložilo prezidentovi ČLK, aby nechal zpracovat další varianty řešení, včetně analýzy
dopadů.
- Současný stav (předseda za prvních 150 členů + další delegáti za každých dalších
započatých 150 členů)
Celkem 406 delegátů (zvoleno pouhých 367)
- Varianta č. 1 (předseda za prvních 150 členů + další delegát za dalších prvních započatých
150 členů + další delegáti za každých dalších započatých 200 členů)
Celkem 361 delegátů
- Varianta č. 2 (předseda za prvních 150 členů + další delegáti za každých dalších započatých
200 členů)
Celkem 340 delegátů
- Varianta č. 3 (předseda za prvních 200 členů + další delegáti za každých dalších započatých
200 členů)
Celkem 316 delegátů
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Představenstvo bude o návrhu novely SP-2 hlasovat na svém příštím zasedání, tedy až
po poradě předsedů OS ČLK, jejímž účastníkům doporučuje, aby podpořili variantu č.1
návrhu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Dům lékařů
Představenstvo si vyslechlo aktuální informace prezidenta ČLK a ředitelky kanceláře ČLK
o stavu projektu.
K 31.7.2018 byl objekt z 94 % obsazen nájemci, měsíční příjem z nájmu činil 369 067,-- Kč
bez DPH. V současné době probíhá proces ukončování nájemních smluv tak, aby bylo možné
na jaře příštího roku zahájit rekonstrukci.
Na základě rozhodnutí představenstva ČLK bylo v srpnu 2018 vyhlášeno zadávací řízení,
jehož účelem je výběr dodavatele projektových a přípravných prací. Podklady pro toto
nabídkové řízení byly zpracovány ve spolupráci s Ing. Karlem Vaverkou, který je v současné
době sekretářem tohoto zadávacího řízení a bude též nápomocen při výběru vítězného
projektu. Za tímto účelem ČLK oslovila sedm projekčních kanceláří s nabídkou účasti
v zadávacím řízení. Datum odevzdání nabídek oslovených projekčních kanceláří bylo určeno
na 21.9.2018. Byla stanovena komise, která vyhodnotí jednotlivé návrhy. O konečném výběru
nabídky rozhodne představenstvo ČLK. Po výběru vítěze zadávacího řízení bude s tímto
uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bude vypracování potřebné projektové
dokumentace pro stavební řízení za účelem získání rozhodnutí ke stavbě a vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Projektová dokumentace
by měla být vypracována vítězem nabídkového řízení do 31.12. 2018. Poté by měl být zahájen
proces získání potřebných stavebních povolení, což je odhadováno cca na 3 měsíce a výběr
dodavatele stavby. Zahájení rekonstrukce se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2019.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Kubíček se připojil k jednání představenstva v 14:00 hodin. Přítomno 14 členů
představenstva.
Registr ČLK
Mgr. Valášek předložil představenstvu seznam programátorských prací, které by bylo třeba
provést, aby nový registr ČLK byl plně funkční a aby bylo možno ukončit provoz registru
starého. Důležitým argumentem pro přechod na nový registr a ukončení činnosti starého je
skutečnost, že při provozování obou registrů se případné úpravy vyplývající z nových
požadavků musí provádět v obou registrech, což je prodražuje.
Představenstvo se 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.
Představenstvo konstatuje, 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 žádá 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.
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Představenstvo zve zástupce firmy ISSA na své příští zasedání dne 13.10.2018
k jednání o další spolupráci na budování tzv. nového registru ČLK.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Projekt „Férové pracoviště“
Firma ISSA zaslala ČLK dne 6.9.2018 email obsahující vizuál webových stránek projektu
Férové pracoviště s informací, že pravděpodobné spuštění testovací verze bude možné do tří
týdnů. Vzhledem k nepřítomnosti Dr. Němečka, který má jako člen představenstva projekt na
starosti, nemá představenstvo k dispozici podrobnější informace o stavu projektu.
Představenstvo bere informaci na vědomí a konstatuje, že projekt za částku 140 000,Kč + DPH měl být hotov do konce června 2018.
Představenstvo vyzývá zástupce sekce Mladých lékařů ČLK, aby i nadále
spolupracovali s firmou ISSA.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Vávra opustil jednání v 14.15 hodin, přítomno je 13 členů představenstva.
4) Zahraniční činnost
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. Představenstvo se
seznámilo s návrhem programu jednání, na kterém přislíbil účast ministra zdravotnictví Mgr.
Vojtěch i prezident CPME Dr. Jacques de Haller
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
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Licence
6) Různé
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 13.10.2018 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.
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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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