Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 29. 4. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Aszalayová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová,
MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mečl, MUDr. Němeček,
MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka.
MUDr. Dernerová, MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. Mach,
MUDr. Monhart. Ph.D.
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA., MUDr. Sojka

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 březnu 2022 bylo přijato celkem 50 lékařů:
z toho bylo 13 lékařů se státní příslušností SR,
15 lékařů s jinou státní příslušností,
8 lékařů se slovenskou LF,
9 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2022 požádalo celkem 44 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Informace o stavu financí ČLK
Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za
ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a
výdajích v dubnu 2022.
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nebytové prostory Lékařská - prodej
Nebytové prostory – Lékařská momentálně nabízí společnost Engel&Völkers a realitní makléř
pan Hnátek, přičemž doposud se nepodařilo nalézt vhodného zájemce. Obě společnosti budou i
nadále intenzivně nebytový prostor nabízet k prodeji.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Prodej služebního bytu – Jeřabinová
Dr. Kubek informoval, že dne 5.4.2022 uzavřel Kupní smlouvu a dohodu o úschově peněžních
prostředků a listin, jejichž znění byla představenstvem schválena dne 2.4.2022. Byt včetně
jednoho parkovacího stání prodala ČLK za cenu 9 695 000,- Kč. V současnosti probíhá na
příslušném katastrálním úřadu řízení o návrhu na vklad vlastnického práva.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pronájem nebytového prostoru v přízemí Domu lékařů
Dr. Kubek informoval představenstvo, že dne 5.4.2022 podepsal se společností LC SKINCARE,
s.r.o. smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání, jejíž znění schválilo dne 2.4.2022 na svém
zasedání představenstvo ČLK. Dne 29.4.2022 byly prostory předány nájemci k užívání.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pronájem kancelářských prostor v Domě lékařů
Mgr. Valášek informoval, že OS ČLK Praha 7 již začalo s přemisťováním kanceláře
z původních prostor do kanceláře v Domě lékařů. V současné chvíli očekáváme vyjádření OS
ČLK Praha – západ, jež o kancelářský prostor rovněž projevilo zájem.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Dr. Přáda, dr. Sedláček a dr. Trnka se se připojili k jednání představenstva v 9.25 hodin,
přítomno je 16 členů představenstva.
Nové webové stránky ČLK
Dr. Mečl a Dr. Němeček spolu s Mgr. Valáškem informovali o průběhu realizace nových
webových stránek komory a prezentovali současný stav projektu. Proběhla diskuse.
Smlouva s firmou ISSA byla podepsána 28.2.2022. Cílem je spustit nový web od 1.7.2022.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní seminář ČLK a Universita medicínského práva
Tradiční právní seminář pro členy ČLK se bude konat 2.6.2022 v Domě lékařů.

2

Právní kancelář připravuje zároveň již 11. ročník Univerzity medicínského práva ČLK,
který by i tentokrát měl obsahovat 10 lekcí, které budou, pokud možno, pořádány prezenční
formou v Domě lékařů, v případě nutnosti by došlo ke konverzi na formu webinářů, o čemž
budou účastníci dopředu informováni.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pravidla pro zástupce ČLK v komisích pro VŘ na smlouvy s pojišťovnami
Představenstvo komory pozoruje nárůst stížností lékařů na zástupce České lékařské komory
v komisích při výběrových řízeních, která se konají před uzavíráním smluv mezi
pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.
Na jednání 2.4.2022 členové představenstva diskutovali o pravidlech, která by zástupci
komory měli respektovat a uložili právní kanceláři připravit návrh novely Doporučení
představenstva ČLK č. 1/2013 pro členy ČLK, kteří při výběrových řízeních zastupují Českou
lékařskou komoru. Tento návrh 14.4.2022 prezident ČLK rozeslal členům představenstva
předsedům OS ČLK. Do dnešního dne kancelář obdržela dvě připomínky (OS Hradec
Králové a OS Louny). Členové představenstva o těchto připomínkách diskutovali.
Představenstvo schvaluje návrh novely doporučení č. 1/2013 ve znění, které připravila
právní kancelář ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výběrová řízení - informace
Dr. Dobeš a Dr. Sojka podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.

Program Benefit firmy T-Mobile
Dr. Sojka informoval o prodloužení rámcové smlouvy s firmou T-Mobile na Program
Benefit pro členy ČLK za nových, výhodnějších podmínek.
Dosavadní tarify v Programu byly již zastaralé a neodpovídaly současným podmínkám
poskytovaným firmou T-Mobile pro své klienty. Proto byla nyní rámcová smlouva
prodloužena s novými, výrazně výhodnějšími slevovými podmínkami. Jednání o nových
tarifech se díky koronavirové době a přechodu firmy T-Mobile na nový systém slevových
programů protáhlo. Nemělo proto cenu upravovat původní slevy jen na pár měsíců. Nově
domluvený systém je jednodušší a výhodnější. Nejde jako dosud o speciální slevové tarify, ale
o normální nabídku, kterou dostávají všichni klienti, ale s domluvenou procentní slevou.
Navíc je přidán jeden speciální „malý” tarif - například pro seniorní rodiče nebo naopak pro
děti. O nových podmínkách byli členové ČLK, kteří již v Programu Benefit pro ČLK jsou,
informováni firmou T-Mobile přes SMS. Všichni členové ČLK pak byli informováni článkem
v časopise Tempus a hromadným mailem s podrobně popsaným postupem (tzv. kuchařkou),
jak postupovat.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:

3

pro:
proti:
zdržel se:

16
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

3) Jednání a informace
Snížení platby za státní pojištěnce
Vláda hodlá s účinností od 1.7.2022 snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 400,- Kč za
měsíc (z 1 967,- na 1 567,- korun). V roce 2022 by tak zdravotní pojišťovny dostaly o 14 mld.
Kč méně, než se očekávalo.
Již v únoru 2022 žádal prezident ČLK písemně předsedu vlády Fialu a ministra financí
Stanjuru, aby platby za státní pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal ministra zdravotnictví
Válka, aby hájil zájmy svěřeného resortu. Ministr zdravotnictví požadavek komory podpořit
odmítl, protože se záměrem snížit platby za státní pojištěnce souhlasí. Rovněž z odpovědí
ministra financí z 24.2.2022 i předsedy vlády z 3.3.2022 vyplývá, že jsou oba přesvědčeni o
správnosti svého záměru snižovat schodek státního rozpočtu za cenu snížení příjmů systému
veřejného zdravotního pojištění.
Představenstvo ČLK s plánem na snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26.2.2022
jednomyslně svůj nesouhlas.
Poté, co agrese ze strany Ruska vůči Ukrajině způsobila humanitární katastrofu a
odstartovala obrovskou migrační vlnu z Ukrajiny do zemí EU včetně ČR, obrátil se prezident
ČLK tentokrát již veřejným dopisem dne 10.3.2022 na předsedu vlády profesora Fialu, na
ministra financí Stanjuru a na předsedy politických stran tvořících současnou vládní
pětikoalici s naléhavou výzvou, aby s ohledem na nové skutečnosti vláda svůj plán ještě
přehodnotila. Prezident ČLK zároveň o podporu požádal též ministra zdravotnictví profesora
Válka.
Důvody, proč v současnosti není možné výdaje na zdravotnictví snižovat jsou v zásadě
čtyři:
1.) Vysoká míra inflace
2.) Epidemie nemoci Covid-19 zdaleka neskončila
3.) Kvůli epidemii odložená zdravotní péče
4.) Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči
Snahu prezidenta ČLK zabránit v současné situaci nevhodnému snižování platby za státní
pojištěnce, ministr zdravotnictví profesor Válek nepodpoří. Z dopisu, který zaslal prezidentovi
ČLK dne 31.3.2022 vyplývá, že na konci roku 2021 byly zůstatky na účtech zdravotních
pojišťoven téměř 52 mld. Kč a k 28.2.2022 přesáhly částku 60 mld. Kč. Zdravotní pojišťovny
tedy mají dostatek finančních prostředků na to, aby se se situací vyrovnaly. S ohledem na stav
státního rozpočtu považuje pan ministr snížení platby za státní pojištěnce o 400,- Kč
s účinností od 1.7.2022 i nadále za vhodné. Podle názoru pana ministra mohou pojišťovny
v případě vyčerpání prostředků základního fondu hradit zdravotní služby z prostředků fondu
rezervního a provozního. Snížení platby za státní pojištěnce z 1 967,- Kč na 1 567,- Kč (v
roce 2021 byla platba 1 767,- Kč) pan ministr nazývá „zmrazením platby“ a považuje je za
pouze dočasné, neboť se bude snažit prosadit změnu zákona, která zavede pravidelnou
valorizaci platby za státní pojištěnce již s účinností od ledna 2023. Jak a o kolik by platba
měla být valorizována, to pan ministr nespecifikoval. Obdobné stanovisko zaslal ministr
zdravotnictví předsedovi vlády jako podklad pro vypracování jeho odpovědi prezidentovi
ČLK.
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Obdobnou argumentaci jako ministr Válek použili ve svých odpovědích prezidentovi ČLK
ministr práce Ing. Jurečka (6.4.2022) i předseda vlády prof. Fiala (11.4.2022). Ostatní
oslovení politici zatím nereagovali.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání s předsedou Vlády ČR
Dr. Kubek informoval, že jako prezident ČLK požádal 21.4.2022 předsedu vlády prof. Fialu
o jednání, a to nejenom o současné situaci ve zdravotnictví, ale především o možnostech
rozvoje spolupráce Vlády ČR s profesní lékařskou samosprávou, a to i s ohledem na blížící se
České předsednictví v Radě Evropské unie.
Dr. Kubek zároveň požádal o obnovení tradice setkávání předsedů Vlády ČR s prezidenty
dvanácti profesních komor zřizovaných zákony. Tento formát domluvil prezident ČLK před
několika lety s tehdejším premiérem Sobotkou a jednání za účasti resortních ministrů pak
probíhala i za premiéra Babiše. Tato jednání byla přínosná.
Za třetí pak prezident ČLK pozval předsedu vlády k účasti na plenárním zasedání CPME,
které bude ČLK pořádat v Praze ve dnech 28. a 29. října 2022 v rámci Českého předsednictví
EU.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání s ministrem zdravotnictví
Žádost prezidenta ČLK o jmenování členem tzv. Rady poskytovatelů, která je poradním
orgánem ministra zdravotnictví, z 18.1.2022 zůstává stále bez odpovědi.
Opakovaná žádost prezidenta ČLK o změnu zástupců komory ve Vzdělávací radě lékařů
byla vyřízena kladně s tím, že Dr. Kubek byl z této rady na vlastní žádost ke 12.4.2022
odvolán a na jeho místo byl ministrem zdravotnictví jmenován člen představenstva a předseda
Sekce mladých lékařů ČLK Dr. Přáda.
Dr. Mrozek a Dr. Přáda informovali o jednání Vzdělávací rady lékařů, které se uskutečnilo
26.4.2022 on-line.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2023
- Ambulantní specialisté: ČLK-o.s. zastupují Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. Dvorník.
Zástupci poskytovatelů předali pojišťován svůj společný návrh, jehož základem je návrh
předložený ČLK-o.s. Zdravotní pojišťovny žádný návrh nepředložily, neboť nemají potřebné
ekonomické informace. Další jednání se uskuteční 4.5.2022.
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- Praktičtí lékaři: ČLK-o.s. zastupují Dr. Lindovský, Dr. Němeček
Další jednání se uskuteční 5.5.2022.
- Ambulantní gynekologové: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Henčlová
Dr. Henčlová informovala o tom, že koordinátor segmentu Dr. Dvořák (SSG) ji neinformoval
o tom, že jednání plánované na 19.4.2022 bylo zrušeno a ona tedy cestovala ze Zlína
zbytečně.
Další jednání se uskuteční 3.5.2022.
- Komplement: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Musil
Další jednání se uskuteční 4.5.2022.
Hlavním poradcem za právní kancelář ČLK je expert na úhradové mechanismy Mgr.
MUDr. Záleská. Cílem ČLK je prosadit nárůst úhrad o 13 %.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Seznam zdravotních výkonů
Tak jak v prosadila ČLK navrhuje Mz navýšení základní minutové sazby nositelů výkonů
o průměrnou roční míru inflace, která v roce 2021 byla 3,80 %.
V předloženém materiálu je dále navrhováno:
1.
zařadit do vyhlášky 34 nových výkonů,
2.
vyřadit z vyhlášky 1 obsoletní výkon nahrazený novějšími medicínskými metodami,
3.
zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky
4.
aktualizovat 41 stávajících výkonů
5.
zařadit nový ošetřovací den pro psychiatrickou péči ve stacionáři
Dr. Kubek informoval, že ČLK k návrhu uplatní dvě připomínky:
- Navýšení ceny práce o míru inflace by mělo být deklarováno jako „minimálně“ o míru inflace,
aby právní norma umožnila i valorizaci vyšší.
- Navýšení ceny práce by se mělo promítnout nejenom do přímých nákladů na provedení
výkonu, ale také do nepřímých nákladů (režie), pokud režie zahrnuje práci nositele výkonů.
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, aktuálně navyšuje cenu práce pouze u nositelů výkonů, kteří jsou zahrnuti do
přímých nákladů na výkon. Pokud jsou náklady na nositele výkonů zahrnuty do režie (typicky
náklady na zdravotní sestru u klinických vyšetření nebo u operačních výkonů), k navýšení
ceny práce nedochází. Tuto nesrovnalost požaduje ČLK napravit. Konečné znění připomínek
ČLK zpracují Mgr. MUDr. Záleská a Dr. Klimovičová.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Podmínky přístupu lékařů z Ukrajiny na pracovní trh v ČR a celé EU
Dr. Kubek informoval, že o plánu ČLK na urychlení integrace ukrajinských lékařek(řů) do
českého zdravotnictví, které schválilo představenstvo 2.4.2022 na základě doporučení
Vědecké rady ČLK, informoval nejenom ministra zdravotnictví, ale také ministra vnitra a
předsedu vlády. Ministerstvo zdravotnictví se však rozhodlo postupovat jinak. Cílem má být
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co nejrychlejší zapojení zdravotníků včetně lékařek(řů) do práce, a to ještě před ověřením
kvalifikace (nostrifikace diplomu z VŠ) i bez znalosti českého jazyka a bez složení
aprobačních zkoušek. K tomuto obcházení pravidel platných v EU má sloužit systém tzv.
stáží, které sice zákon připouští, ale za jiným účelem a za jiných podmínek.
S návrhem spolupráce se na ČLK obrátil Spolek Čechov, který sdružuje lékaře se
zahraničním vzděláním, kteří potvrdili své diplomy, zvládli celou cestu aprobace a v
současnosti pracují v ČR. Cílem spolku je informační podpora lékařů, farmaceutů,
zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v
České republice.
Představenstvo ČLK nesouhlasí s postupem zapojování lékařek(řů) z Ukrajiny do
systému poskytování zdravotní péče v České republice, který prosazuje Mz.
Představenstvo ČLK upozorňuje všechny členy komory, že stážisté jsou dle zákona
v postavení obdobném jako studenti lékařských fakult a že tedy za jejich případná
pochybení nese plnou zodpovědnost lékař pověřený dozorem.
ČLK i nadále nepřijme za člena nikoho, kdo nesplní zákonem dané podmínky.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Henčlová opustila jednání v 12.30 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.
Návrh změny zákona o organizaci sociálního zabezpečení
Mz předložilo k připomínkování návrh změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení. Cílem návrhu má být úprava kompetencí lékařů i
nelékařských pracovníků zavedením a zavedení nové pozice odborného nelékařského
zdravotnického pracovníka, který se bude v rozsahu své kvalifikace podílet na procesu
posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudků. Návrh
zákona zároveň vyjmenovává odbornosti, které budou kvalifikačním předpokladem pro výkon
činnosti tohoto pracovníka. Dále se navrhují dílčí úpravy ke zrychlení postupů při posuzování
zdravotního stavu a k zefektivnění kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
Připomínky, které ČLK uplatní, zpracují spolu s právníky Dr. Němeček, Dr. Kubíček a Dr.
Lindovský.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání prezidentů profesních komor
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor, které tentokrát pořádala Česká
stomatologická komora, bylo z důvodu epidemie Covid-19 přeloženo na 6.4.2022 a za ČLK
se ho účastnil viceprezident Dr. Mrozek.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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4) Zahraniční činnost
Zasedání WMA – Paříž 7.-9.4.2022
Jednání se uskutečnilo ve smíšené formě, kdy většina účastníků ze zámoří se z důvodu
epidemie Covid-19 účastnila on-line. Za ČLK se jednání zúčastnil Dr. Kubek.
Účastníci odsoudili ruskou agresi vůči Ukrajině a vyzvali k okamžitému ukončení násilí
páchaného na civilním obyvatelstvu.
Etický kodex – účastníci diskutovali o navrhovaných úpravách, které budou dále
diskutovány na regionálních konferencích pořádaných na různých kontinentech tak, aby
finální návrh mohl být předložen plenárnímu zasedání, které se uskuteční 5.-8.10. 2022
v Berlíně.
Deklarace odsuzující projevy rasismu v medicíně – text je připraven.
Deklarace proti diskriminaci na základě věku – důvodem pro omezování zdravotní péče
nemůže být pouhý věk, ale vždy jen zdravotní stav pacienta.
Stanovisko odsuzující násilí páchané na zdravotnících, které je v mnoha zemích stále
závažným problémem a nejedná se přitom jen o násilí v souvislosti s ozbrojenými konflikty,
ale například též o násilí, kterému čelí zdravotníci v době epidemie Covid-19. V této
souvislosti účastníci schválili dopis adresovaný předsedovy Indické vlády, ve kterém WMA
důrazně žádá o zajištění ochrany zdravotníků před útoky ze strany pacientů. Lékař je při své
práci povinen postupovat „lege artis“, ale nemůže nést osobní zodpovědnost za případné
terapeutický nezdar.
Stanovisko k pravidlům poskytování lékařské péče vlastním příbuzným – téma bude dále
diskutováno.
Dalšími diskutovaným tématem byla telemedicína. Zkušenosti jsou často kontroverzní.
Telemedicína nesmí být zástěrkou pro alibismus a zanedbání lege artis péče o pacienty.
Osobní kontakt lékaře s pacientem je za standardních podmínek nenahraditelný.
Účastníci schválili rezoluci upozorňující vládu Jižní Koreje, že WMA nesouhlasí s jejím
plánem umožnit zdravotním sestrám samostatné ordinace léčebných procedur bez supervize
lékařem. WMA trvá na stanovisku, že poskytování zdravotní péče je práce týmová, přičemž
vedoucím zdravotnického týmu je vždy lékař.
Účastníci schválili dopis řediteli WHO, ve kterém podporují žádost Tchaj-wanu o status
pozorovatele ve WHO. Tyto snahy Tchaj-wanu neustále blokuje Čína.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Vědecká rada
Odborné posudky Oborových komisí VR ČLK pro RK OS ČLK
Předsedkyně Revizní komise Dr. Vedralová upozornila na problém, že v některých
případech trvá vypracování posudků oborovými komisemi Vědecké rady ČLK příliš dlouho,
což komplikuje práci okresních revizních komisí ČLK.
Akreditace LF Ostravské univerzity – anglický program
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Představenstvo na základě doporučení VR ČLK schválilo negativní stanovisko
k akreditaci anglického programu LF Ostravské univerzity.
Hlasování per rollam – 20 hlasujících:
Pro negativní stanovisko
19
Proti negativnímu stanovisku
0
Zdržel se
1
Akreditační komise – nominace zástupců ČLK
V červenci 2022 uplyne funkční období členů akreditačních komisí specializačního
vzdělávání lékařů, Mz proto žádá o návrh zástupců ČLK.
V prosinci 2022 uplyne funkční období členů akreditační komise pro zajištění odborné
praxe v rámci aprobační zkoušky lékaře, Mz proto žádá o návrh zástupců ČLK.
Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, které se konalo
dne 4.4.2022 on-line.

6) Licence

7) Různé
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 27.5.2022 v Domě lékařů v Praze 9.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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