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Zápis z mimořádného jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 31. ledna  2013 v Praze 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Ota, 

MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Šindler, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná, MUDr. 

Kubarič. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Přikryl, MUDr. Monhart,  

                       MUDr. Tomek, MUDr. Vávra.  
Přizváni:       MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, MUDr. Sojka.  

 

 

Závěry mimořádné rozšířené porady předsedů OS ČLK  

 

V souladu se závěry porady předsedů představenstvo schvaluje pořádání protestních akcí 

s cílem zachránit kvalitní české zdravotnictví.  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo vyhlašuje pátek 1.3.2013 za „Den zdraví lékařů“ a vyzývá všechny lékaře 

v České republice, aby podle vlastního uvážení tento den buď absolvovali preventivní 

lékařské prohlídky případně další potřebná vyšetření u svých kolegů, anebo aby v zájmu 

svého zdraví odpočívali prostřednictvím čerpání dovolené na zotavenou nebo náhradního 

volna. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo schvaluje text Petice občanů České republiky za zachování fungujícího 

zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo schvaluje text upozorňující občany na současnou kritickou situaci v resortu 

zdravotnictví a vysvětlující příčiny ohrožení dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní 

péče. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo ukládá právnímu oddělení ČLK, aby připravilo návrh podání k Ústavnímu 

soudu na zrušení diskriminačních ustanovení tzv. úhradové vyhlášky. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Připomínky ČLK k návrhu novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví dalo ČLK k předložení připomínek tak 

krátký čas, který neumožňoval řádnou odbornou diskusi, omezila se ČLK pouze na 

zpracování připomínek k návrhům ministerstva, i když v současnosti platná vyhláška je 

v řadě oborů kontroverzní a vyžaduje komplexnější změnu. K té lze však přikročit pouze 

po řádné diskusi v rámci jednotlivých lékařských odborností i mezi jejich zástupci 

navzájem. 

Představenstvo schvaluje připomínky ČLK k návrhu novely vyhlášky č. 185/2009 Sb., o 

oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o oborech 

certifikovaných kurzů. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 

 

 

 


