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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 21.července  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Doležal, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. 
Mgr. Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. 
Sedláček, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Tomek. 
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, 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 ) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
    V červnu 2017 bylo přijato celkem 264 lékařů: 
     z toho bylo      39  lékařů se státní příslušností SR,  

       19  lékařů s jinou státní příslušností, 
        2  lékařů se slovenskou LF, 

      18  lékařů se zahraniční LF. 
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

      V roce 2017 dosud požádalo celkem 139 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 
 
 
Počítače pro členy Revizní komise ČLK 
    Na základě žádosti předložené předsedkyní Revizní komise ČLK Dr. Vedralovou, 
představenstvo schválilo nákup nových notebooků pro členy RK ČLK, a to celkem 11 kusů 
s finančním limitem max. 220 000,- Kč bez DPH. 
    Celkem bylo pořízeno 11 ks notebooků značky Hewlett Packard ProBook 430 G4 13.3" 
FHD/i5-7200U/4G/256SSD/VGA/HDMI/RJ45/WIFI/BT/MCR/FPR/1Rservis/W10P 
    Součástí je i tříletá záruka (HP 3y Return to Depot NB) a ke každému ntb byla dodána 
brašna (Dicota Multi BASE 11-13,3" Grey). Počítače byly nakonfigurovány a předány včetně 
antiviru Esset a kancelářských programů Office 2007.  
  Cena bez DPH za 11 ks činí 220 000,- Kč, tj. jeden ntb vychází na 20.000,- Kč bez DPH 
  Cena vč. DPH za 11 ks činí  266 200,- Kč, tj. jeden ntb vychází na 24.200,- Kč vč. DPH 
Dne 14.7.2017 převzali v Praze členové RK ČLK nové notebooky. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2016 
   Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2016 
nemá výhrady. 
Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za 
rok 2016.  
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Žádost OS ČLK Jeseník o dotaci 
   Tak jako v roce 2016 OS ČLK Jeseník žádá i letos o finanční dotaci ve výši 40 000,- Kč 
k vyrovnání svého rozpočtu. OS Jeseník má pouhých 127 členů, přičemž ze 126 platících 
členů je 27 nepracujících důchodců. S ohledem na geografickou situaci nepřipadá v úvahu 
jeho sloučení s jiným okresním sdružením.  
Představenstvo schvaluje dotaci pro OS ČLK Jeseník ve výši 40 000,- Kč. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Časopis Tempus medicorum – vydávání 
 
   Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus. 
 
    Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 2017 581 593,- Kč 110 678,- Kč - 470 915,- Kč 
Únor 2017 577 467,- Kč 269 943,- Kč - 307 524,- Kč 
Březen 2017 524 935,- Kč 156 592,- Kč - 368 343,- Kč 
Duben 2017 566 401,- Kč 268 876,- Kč - 297 525,- Kč 
Květen 2017 566 623,- Kč 286 434,- Kč - 280 189,- Kč 
Červen 2017 525 028,- Kč 158 506,- Kč - 366 522,- Kč 
 3 342 047,- Kč 1 251 029,- Kč      -    2 091 018,- Kč 
Všechny částky jsou včetně DPH. 
 
 
    Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 2016 516 570,- Kč 137 746,- Kč - 378 824,- Kč 
Únor 2016 514 108,- Kč 230 831,- Kč - 283 277,- Kč 
Březen 2016 521 600,- Kč 182 508,- Kč - 339 092,- Kč 
Duben 2016 472 626,- Kč 191 789,- Kč - 280 837,- Kč 
Květen 2016 581 685,- Kč 201 612,- Kč - 380 073,- Kč 
Červen 2016 567 706,- Kč 150 686,- Kč - 417 020,- Kč 
 3 174 295,- Kč 1 095 172,- Kč      -    2 079 123,- Kč 
Všechny částky jsou včetně DPH. 
 
   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání 
časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou 
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. 
   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2017 finančně podpořit částkou 2 091 
018,- Kč, což je o pouhých 11 895,- Kč více než v prvním pololetí roku 2016. Ekonomická 
bilance vydávání časopisu Tempus tedy zůstává stabilní. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
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pro:     14 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
  Dr. Vávra a Dr. Doležal se připojili k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 16 
členů představenstva. 
 
Konference ČLK - Důstojné umírání - vyúčtování 
   Konferenci věnovanou problematice důstojného závěru života s nevyléčitelnou chorobou 
pořádala ČLK 6.6.2017 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze, pod záštitou 
prezidenta ČR Miloše Zemana. 
Náklady: 127 594,- Kč 
Výnosy: 86 700,- Kč (na konferenci nebyly použity finanční prostředky od sponzorů) 
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 40 894,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Konference ČLK – Zdravotní a sociální aspekty kouření a legislativní změny – 
vyúčtování  
   Konferenci věnovanou změnám, které od května 2017 přináší tzv. protikuřácký zákon, i 
zkušenostem s důsledky obdobné legislativy v zahraničí pořádala ČLK ve spolupráci 
s předsedou Senátu ČR Milanem Štěchem 13.6.2017 v prostorách Senátu ČR. 
Náklady: 80 161,- Kč (díky spolupořadatelství s předsedou Senátu ČR byly pronájem prostor 
zdarma) 
Výnosy: 0,- Kč (po dohodě s předsedou Senátu ČR nebyl stanoven žádný účastnický 
poplatek) 
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 80 161,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Konference ČLK – Co bude po volbách? 
   V rámci informační kampaně „Zdravotnictví volá o pomoc“ pořádá ČLK 21.9.2017 od 
14:00 hodin v Hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5 konferenci na téma 
„Organizace a financování zdravotnictví po volbách 2017“. Na konferenci jsou jako 
přednášející zváni zdravotničtí experti jednotlivých kandidujících politických stran, které mají 
v současnosti dle předvolebních průzkumů reálnou šanci na zisk parlamentních křesel.  
   Dr. Kubek informoval, že zatím účast přislíbili: 
ANO: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch 
KDU-ČSL: MUDr. Vít Kaňkovský 
TOP 09: doc. MUDr. Leoš Heger 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Mediální podpora aktivit ČLK – účast zástupců firmy Ewing  
  Na základě usnesení sjezdu pokračovat v informační kampani o stavu zdravotnictví vůči 
široké veřejnosti, požádal prezident ČLK agenturu Ewing o návrh dalšího rozvoje mediálních 
aktivit ČLK. Zástupci agentury Ewing prezentovali členům představenstva projekt 
internetového informačního média, které by ČLK mohla provozovat.  
  Představenstvo s návrhem agentury Ewing souhlasí a ukládá prezidentovi ČLK, aby do 
příštího zasedání připravil s pomocí právní kanceláře ČLK návrh smlouvy o spolupráci 
s agenturou Ewing na vydávání nového elektronického informačního média ČLK, a to 
včetně finančního rámce této spolupráce. 
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 
pro:   14 
proti :   0 
zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
 
   Dr. Říhová opustila jednání v 11.00 hodin, přítomno je 15 členů představenstva. 
   Dr. Mlynářová se připojila k jednání v 11:15 hodin, přítomno je 16 členů představenstva. 
 
Sekce mladých lékařů ČLK 
   Sekce uspořádala dotazníkové šetření mezi mladými lékaři, kterého se zúčastnilo více než 
2100 respondentů. Výsledky jsou zveřejněny v aktuálním čísle časopisu Tempus. 
   Dne 27.6.2017 uspořádala Sekce s prezidentem ČLK tiskovou konferenci, kde byl vedle 
výsledků dotazníkového šetření rovněž představen projekt „Férové pracoviště“, jehož 
prostřednictvím budou přímo sami mladí lékaři podle jednotných kritérií hodnotit jednotlivé 
zaměstnavatele, ať již celé nemocnice či kliniky a oddělení. Díky tomuto projektu získají 
mladí lékaři přehled o pracovištích, která jim může Sekce mladých lékařů ČLK doporučit při 
hledání solidního zaměstnavatele. Ředitelům nemocnic a dalších zdravotnických zařízení 
projekt nabízí zpětnou vazbu a informace, které jim mohou pomoci získat kvalitní lékaře jako 
perspektivní zaměstnance. Kritéria, která by mělo splnit „Férové pracoviště“ byla rovněž 
zveřejněna v časopise Tempus a představitelé sekce s nimi seznámili ředitele nemocnic. 
  Představenstvo uložilo právní kanceláři ČLK, aby ve spolupráci s představiteli sekce 
připravila stavovský předpis ČLK č. 22 – Sekce mladých lékařů ČLK. Dr. Kubek seznámil 
členy představenstva s aktuálním zněním návrhu, který zatím nebyl odsouhlasen výkonným 
výborem Sekce mladých lékařů ČLK. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Dům lékařů 
   Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor 
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.  
   Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především 
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná 
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování. 
   Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního 
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit 
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání 
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. 
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část 
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl 
přispět k sjednocování lékařského stavu.  
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   Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a 
Dr. Kubíček, aby jednala s realitními kancelářemi.   
  V současnosti jsou aktuální nabídky celkem tří nemovitostí, které mohou členové 
představenstva posuzovat na základě dokumentace i osobní prohlídky. Jedna nemovitost je na 
Praze 5 a dvě na Praze 9. 
 
 
Spolupráce s firmou Renomia Benefit a.s. – účast zástupců společnosti  
  Představenstvo souhlasí s tím, aby ČLK spolupracovala s firmou Renomia Benefit a.s. 
v oblasti zajišťování nabídky finančních produktů pro členy ČLK. Návrh smlouvy o 
spolupráci posoudí právní kancelář ČLK. 
Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 
pro:   16 
proti :   0 
zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
3) Jednání a informace 
 
Možnosti spolupráce ČLK a SPL – host předseda SPL Dr. Šonka  
   Předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) Dr. Šonka představil témata, kterými se SPL 
v současnosti zabývá. S členy představenstva následně diskutoval o možnostech konkrétní 
spolupráce SPL a ČLK při prosazování zájmů lékařů. Společnými tématy jsou v současnosti 
zejména cena práce lékaře a Seznam zdravotních výkonů, úhradová vyhláška, vzdělávání 
lékařů, elektronizace zdravotnictví.  
 
 
Úhradová vyhláška pro rok 2018 
   Dohodovací třízení skončilo nedohodou s výjimkou stomatologů, soukromých 
gynekologové a radiodiagnostických služeb. Jejich dohody však pokrývají jen několik procent 
z celkových výdajů na zdravotní péči. Rozhodnout bude muset ministerstvo zdravotnictví, 
rozdělovat se má přes 280 miliard korun, zhruba o 13 miliard víc než letos. 
   Mz je povinno vydat úhradovou vyhlášku do 31.10.2017.  
   Dne 6.6.2017 vyzval prezident ČLK ministra zdravotnictví k zahájení jednání o tzv. 
úhradové vyhlášce. ČLK sice podporuje plány vlády na valorizaci mezd zaměstnanců 
lůžkových zdravotnických zařízeních, zároveň je však pro ni nepřijatelné, aby veškerý nárůst 
úhrad směřoval pouze do oblasti nemocnic. Kvůli personální devastaci zejména regionálních 
nemocnic, na kterou ČLK s ohledem na své omezené možnosti již druhým rokem marně 
upozorňuje, roste význam ambulantních zdravotnických zařízení, ve kterých stále více 
nemocných hledá pomoc, kterou jim nejsou schopny zajistit nemocnice. Zatímco množství 
práce odváděné ambulantními lékaři roste, jejich úhrady od zdravotních pojišťoven stagnují. 
Stále větší část práce ambulantních lékařů tak zůstává nezaplacená. 
   Představenstvo se seznámilo s dopisem ministra zdravotnictví Ing. Ludvíka ze dne 
28.6.2017, ze kterého nevyplývá, zda ministerstvo plánuje jednat s ČLK o textu úhradové 
vyhlášky ještě před rozesláním svého návrhu do připomínkového řízení či nikoliv. Z dopisu 
ministra zdravotnictví, který je ředitelem FN Motol, vyplývá, že prioritou jím vedeného 
ministerstva bude zvýšení úhrad nemocnicím a zvýšení výdajů na tzv. centrové léky. 
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
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Aplikace novely zákona o vzdělávání lékařů 
Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů 
   Na základě připomínek ČLK rozhodlo Mz změnit svůj návrh v tom smyslu, že bude 
upuštěno od zpoplatnění zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni. V současnosti 
navrhuje Mz zpoplatnit pouze opakované zkoušky, a to 3 000,- Kč za první opakování a 
5 000,- Kč, za druhé respektive třetí opakování. 
Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky 
   ČLK uplatnila své zásadní připomínky: 
- všechny části aprobační zkoušky musí probíhat výhradně v českém jazyce 
- uchazeč je povinen předkládat k aprobační zkoušce písemné potvrzení obsahující záznamy o 
doposud absolvované praxi a provedených výkonech (logbook) 
- členem zkušební komise je vždy zástupce profesní komory 
Akreditační komise pro odbornou praxi aprobační zkoušky 
   ČLK do této akreditační komise nominovala své tři zástupce: 
MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirugie 
MUDr. Luboš Kotík, CSc. – vnitřní lékařství a kardiologie 
Doc. MUDr. Radan Keil, PhD – vnitřní lékařství a gastroenterologie 
    ČLK rovněž uplatnila své připomínky k návrhu obsahu a podmínek odborné praxe v rámci 
praktické části aprobační zkoušky lékaře. 
 
 
Elektronické recepty 
   Na poradě předsedů OS ČLK dne 15.6.2017 v Humpolci vystoupili zástupci SÚKL, kteří 
prezentovali současný stav přípravy projektu povinných elektronických receptů. Současně 
zmínili skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví údajně připravuje prováděcí vyhlášku, která 
by měla definovat výjimky, kdy bude i po 1.1.2018 povolena preskripce léčiv klasickou 
papírovou formou. ČLK nebyla ze strany ministerstva o takové vyhlášce informována a 
informace o možných výjimkách jsou v rozporu s tím, co prezentoval ministr zdravotnictví na 
zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny. Rovněž na konferenci věnované 
elektronickým receptům, které se za ČLK účastnil Dr. Kubíček, prezentovaly ministerstvo i 
SÚKL stanovisko, že nepočítají se zachováním možnosti předepisování léčiv klasickou 
cestou, tedy prostřednictvím papírového receptu. 
   Dr. Kubek informoval, že Mz předložilo návrh novely zákona o léčivech, jehož účelem je 
provedení transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se 
mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro 
transfuzní zařízení. ČLK využívá této příležitosti k tomu, aby znovu uplatnila svoji 
připomínku, že vedle elektronického způsobu předepisování léků musí být i po 1.1.2018 
zachována možnost předpisu klasickou cestou prostřednictvím papírového receptu. 
   Představenstvo ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i 
nadále zachována možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím 
klasického papírového receptu. Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí 
poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali potřebné léky. 
Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 
pro:   16 
proti :   0 
zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina Mz 
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   Dr. Musil informoval o jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, které se 
konalo 22.6.2017. 
 
 
Výběrové řízení 
   Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení a rozhodčím řízení, kterého se zúčastnil. 
   Dr. Dostalíková podala informaci o rozhodčím řízení. 
   Dr. Voleman podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnili. 
 
 
4) Zahraniční činnost 
 
Členství ČLK ve Světové lékařské asociaci (WMA) 
   Dr. Kubek informoval o pokračování svých jednání s generálním sekretářem WMA Dr. 
Kloiberem o podmínkách členství České lékařské komory ve WMA.  
   Na základě usnesení představenstva podala Česká lékařská komora přihlášku za člena 
WMA.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 
pro:   16 
proti :   0 
zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Mistrovství světa lékařů ve fotbale 
   Ve dnech 8. - 16. 7. 2017 se uskutečnilo v Leogangu v Rakousku v pořadí již 23. 
mistrovství světa lékařů ve fotbale, kterého se tentokrát účastnily týmy z 20 zemí. Česká 
lékařská fotbalová reprezentace se šampionátu účastnila popáté, popáté se probojovala do 
finále a podařilo jí získat mistrovský titul potřetí za sebou. Už loňská obhajoba byla v 
kontextu lékařských šampionátů výjimečná a Zlatý hattrick je událostí doslova historickou. 
Navíc náš tým prošel šampionátem bez obdržené branky s impozantním skórem 14:0! 
  Česká reprezentace v základní skupině porazila Kolumbii 2:0, Litvu 2:0 a Mexiko 6:0. Ve 
čtvrtfinále narazil český tým na velmi silné Maďarsko, s nímž základní době remizoval 0:0 a 
zvítězil až na penalty 5:4. V semifinále porazila česká reprezentace Uzbekistán 1:0 a ve finále 
Ukrajinu na promáčeném terénu 3:0.  
   O titul se zasloužili: brankáři Jan Vojáček a Radovan Žižka, obránci Jakub Šedivý, Josef 
Bolen, Daniel Malý, Luboš Nachtnebl, Miloš Barna, Josef Bartoš, Roman Čapek, Lukáš 
Trejtnar a Vladimír Teplan, záložníci Ladislav Šindelář, Ondřej Kočí, Michal Karas, Vasil 
Molnar, Ladislav Bernát, Jiří Kysučan, Martin Kolář, Milan Čermák, Lukáš Tittelbach, 
útočníci Pavel Mencl, Robert Jůzek, Tomáš Engel, Jan Bialek a Adam Nedvěd. Trenérem 
týmu je Vladimír Richter a manažerem reprezentace Martin Engel. 
   Českou lékařskou fotbalovou reprezentaci podporují Fotbalová asociace ČR, Česká lékařská 
komora, Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů a další sponzoři. 
  Příští rok se bude mistrovství světa lékařů fotbalistů konat v Praze.  
  Představenstvo vítěznému týmu lékařů gratuluje k zisku historického Zlatého 
hattricku a vyslovuje poděkování za skvělou reprezentaci České republiky a lékařského 
stavu na mezinárodní úrovni.  
Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 
pro:   16 
proti :   0 
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zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
5) Licence 
 
   Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zák. č. 67/2017 Sb., který novelizuje zák. č. 95/2004 Sb., jež 
mimo jiné v příloze č. 1 vymezuje základní obory, mezi něž je včleněn i obor pediatrie za 
současného zrušení, resp. sloučení oboru praktické lékařství pro děti a dorost a oboru dětské 
lékařství. Současně však ke dni účinnosti této novely nebyla novelizována vyhláška č. 
185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která platí v nezměněné podobě. Novela zcela 
opomíjí stanovit podmínky výkonu praxe pro absolventy výše uvedených zrušených 
(sloučených) oborů. Pouze je umožněno lékařům s erudicí dětského lékaře po absolvování 
kurzu MZ ČR působit jako lékaři PLDD. Opačnou možnost novela nepřipouští. 
   Představenstvo ČLK se na základě tohoto stavu a zejména s přihlédnutím k erudici a 
odbornosti v oborech PLLD a dětské lékařství usneslo, že držitelům specializované 
způsobilosti v oboru PLDD nebo v oboru dětské lékařství, kteří žádají o licenci dle 
Licenčního řádu ČLK, budou po posouzení ostatních podmínek stanovených Licenčním 
řádem ČLK udělovány příslušné licence pro obor pediatrie.  
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
6) Různé 
 
Harmonogram zasedání představenstva a porad předsedů OS ČLK v 2. pololetí 2017 
 

Datum Den Čas Akce Místo konání 
21. 7. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 
8. 9. pátek  9:00 představenstvo ČLK Praha 
21. 9. čtvrtek 10:00 

14:00       
porada předsedů OS ČLK 
konference ČLK 

Praha  

6. 10. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

4. 11. sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 
11. - 12. 11. so - ne  32. sjezd ČLK Brno – hotel Voroněž 

14. 12. čtvrtek 9:00 
15:00 

představenstvo   
porada předsedů OS ČLK  

ČLK Praha 
Praha  

 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:50 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 8. 9. 2017 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 
v Praze.  
 
 
Zapsala: Hanka Matějková              
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
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