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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 26. 11. 2022 od 10:00 hodin v Archlebově u Kyjova  

 

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

MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. Kubíček, 

MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. 

Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Aszalayová, MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Mach, 

                      MUDr. Mečl, MUDr. Přáda. 

Přizváni: Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil v 10:00 hodin zasedání 

představenstva. Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V říjnu 2022 bylo přijato celkem 102 lékařů: 

     z toho bylo    27    lékařů se státní příslušností SR, 

    11   lékařů s jinou státní příslušností, 

                13   lékařů se slovenskou LF, 

      1   lékař se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2022 požádalo celkem 163 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

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 listopadu 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

XXXVI. Sjezd ČLK – vyúčtování 

   XXXVI. Sjezd ČLK se konal ve dnech 12. a 13. listopadu 2022 v hotelu Orea Congress 

(dříve Voroněž) v Brně. 

Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 2 719 816, Kč (z toho 539 990,- Kč za společenský 

večer) 

Celkové výnosy centra ČLK za sjezd byly: 335 100,- Kč 

Pořádání XXXVI. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 2 384 716,- Kč 

V roce 2019 se sjezd konal rovněž v Brně:  
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Celkové náklady centra ČLK na sjezd byly 1 928 766,- Kč (z toho 361 005,- za společenský 

večer) 

Celkové výnosy centra ČLK za sjezd byly: 458 095,- Kč 

Pořádání XXXIV. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 470 671,- Kč 

Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 914 045,- Kč vyšší, než byla u XXXIV. sjezdu, který 

se v roce 2019 konal ve stejném hotelu rovněž v Brně. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o vyúčtování XXXVI. Sjezdu ČLK. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů 

    Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK se uskutečnilo v prostorách 

Lékařského klubu v sídle ČLK v Domě lékařů dne 22.11.2022 a v jeho rámci Cenu prezidenta 

ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 12. konference ČLK  

  V pořadí již 12. konference České lékařské komory z cyklu Etika a komunikace v medicíně 

se tentokrát na téma „Spravedlnost v medicíně“ v etických a psychologických souvislostech 

uskuteční v sídle ČLK v Domě lékařů – Drahobejlova 27, Praha 9 – Libeň, a to ve čtvrtek 

1.12.2022 od 9:30 hodin. I tentokrát jsou hlavními organizátory konference Doc. MUDr. Petr 

Bartůněk, CSc. a prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Akce se uskuteční v hybridní formě, tedy 

s možností prezenční účasti i s možností on line přístupu. U příležitosti konference vydává 

ČLK ve spolupráci s nakladatelstvím Grada stejnojmennou monografii. 

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Ples lékařů Českých 

   25. reprezentační Ples lékařů českých, který pořádá ČLK spolu s LOK-SČL se uskuteční 

v sobotu 28.1.2023 v Paláci Žofín v Praze.  

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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    Dr. Sedláček se připojil k jednání představenstva v 10.45 hodin, přítomno je 14 členů 

představenstva. 

 

Výběrová řízení 

  Dr. Sojka a Dr. Dobeš podali informace o výběrovém řízení, kterého se zúčastnili.  

  Dr. Sojka informoval, že došlo ke změně praxe v rámci výběrových řízeních organizovaných 

Mz v tom smyslu, že s výsledky výběrových řízení nejsou seznamováni ani členové výběrové 

komise. 

ČLK akceptuje skutečnost, že ministr zdravotnictví podle zákona nemusí respektovat 

výsledky hlasování, neboť závěry výběrové komise jsou pouhým doporučením. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti byli vždy členové výběrové komise s výsledky 

seznamováni, považuje představenstvo ČLK novou praxi Mz za popření principů 

předvídatelnosti a transparentnosti. 

ČLK vyzve ministra zdravotnictví, aby zajistil, že se Mz při výběrových řízeních vrátí 

k původní transparentnější praxi. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Protest slovenských lékařů 

ČLK vyjadřuje solidární podporu slovenským lékařům, kteří se snaží zlepšit pracovní 

podmínky zdravotníků a kvalitu slovenského zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:   12 

proti :   0 

zdržel :  2     Návrh byl přijat 

 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2023 

   Dne 9.9.2022 obdržela ČLK z Mz návrh úhradové vyhlášky. 

   Poprvé v historii vydalo Mz úhradovou vyhlášku (č. 315/2022 Sb.), aniž by vůbec 

odpovědělo na oficiální připomínky, které ČLK uplatnila dne 20.9.2022, tedy ve stanoveném 

termínu do 21.9.2022. Tento arogantní přístup nebyl ministr Válek schopen vysvětlit 

delegátům Sjezdu ČLK, kterého se v sobotu 12.11.2022 krátce účastnil.  

   ČLK nemohla souhlasit s návrhem, který poskytovatelům zdravotních služeb nekompenzuje 

zvýšené náklady způsobené inflací a růstem cen energií. Podle analýzy, kterou pro ČLK 

zpracovala MUDr. Mgr. Záleská, minimálně v segmentu ambulantní specializované péče 

vyhláška deklarovaný nárůst úhrad o 8 % poskytovatelům negarantuje. Vyhláška nevytváří 

prostor pro důstojné zvýšení platů a mezd pracovníků ve zdravotnictví. Navíc v segmentu 

ambulantních specialistů ministerstvo zneužilo skutečnost, že se poskytovatelé s pojišťovnami 

nedohodli, k tomu, aby svévolně učinilo změny v systému úhrad, které nepožadovaly ani 

pojišťovny, ani zástupci lékařů. Tyto změny zavádí neodůvodněné nerovnosti v úhradách 

mezi jednotlivými lékařskými odbornostmi. Netransparentní způsob prosazení těchto změn 

vyvolává podezření z možného korupčního jednání. 

   Delegáti sjezdu ČLK přijali k vyhlášce č. 315/2022 Sb. usnesení: 
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  ČLK vyjadřuje zásadní nespokojenost s vyhláškou č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot 

bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, tedy s tzv. 

úhradovou vyhláškou, která nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb pokrytí 

zvýšených nákladů způsobených vysokou mírou inflace a neumožňuje spravedlivý 

nárůst platů a mezd zdravotníků. ČLK upozorňuje, že na rozdíl od ostatních 

podnikatelských subjektů nemohou poskytovatelé zdravotních služeb promítnout své 

zvýšené náklady do ceny svých služeb, neboť úhrady od zdravotních pojišťoven určuje 

svojí vyhláškou ministerstvo zdravotnictví. ČLK varuje nejenom před rizikem 

ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení, ale především před 

zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče.  Byli to přitom právě zdravotníci, kdo 

během epidemie nemoci Covid-19 udržovali v chodu společnost i ekonomiku. 

Skutečnost, že právě zdravotnictví odsoudila vláda do pozice resortu, kde hodlá nejvíce 

šetřit, považuje ČLK za ostudu, ale s ohledem na bezpečností situaci také za závažnou 

politickou chybu. 

 

 

Rezidenční místa pro rok 2023 

   Podle ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. ministerstvo zdravotnictví 

poskytuje dotaci na rezidenční místo na celé specializační vzdělávání rezidenta u vybraných 

oborů, přičemž tyto obory stanoví pro následující kalendářní rok po projednání s ČLK, ČSK, 

ČLnK a odbornými společnostmi s ohledem na nedostatek lékařů, zubních lékařů a 

farmaceutů s příslušnou specializovanou způsobilostí. 

   Ministerstvo zdravotnictví, které spolupráci s ČLK nebere vážně, oslovilo ČLK pozdě, kvůli 

čemuž nebylo možno ve stanoveném termínu do 11.11.2022 návrh projednat v orgánech 

komory. Oproti letošnímu roku navrhuje ministerstvo výrazné omezení podpory, takže by 

dotaci na celé specializační vzdělávání v roce 2023 měly dostat pouze obory:  

   všeobecné praktické lékařství, pediatrie, dětská a dorostová psychiatrie a dětská neurologie. 

O nárok na tuto komplexní podporu by oproti roku 2022 měly přijít obory:  

   anesteziologie a intenzivní medicína, geriatrie, chirurgie, patologie, pneumologie a 

ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, revmatologie, vnitřní lékařství. 

  Dr. Mrozek jménem ČLK v písemném vyjádření 9.11.2022 vyjádřil protest proti krátké lhůtě 

na projednání a sdělil, že ČLK trvá na doplnění oborů:  

   anesteziologie a intenzivní medicína, geriatrie, chirurgie, patologie, radiologie a 

zobrazovací metody, pneumologie a ftizeologie, revmatologie a vnitřní lékařství. 

  Tyto obory byly doposud v rámci specializační přípravy prostřednictvím rezidenčních míst 

podporovány a ČLK nemá žádné relevantní signály o jejich personálním naplnění, které by 

odůvodňovaly závěr, že tyto obory není nutno v rámci rezidenčních míst podporovat. 

Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá právní kanceláři ČLK, aby podle 

zákona č. 106 zpracovala dotaz na Mz, jaký objem prostředků byl v posledních 3 letech 

využit na jednotlivé rezidenční programy v jednotlivých vzdělávacích oborech. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Lex Ukrajina 

   ČLK uplatnila protest proti skutečnosti, že návrhy na významnou změnu pravidel uznávání 

odbornosti lékařů, kteří vystudovali lékařskou fakultu mimo EU, nebyly s profesní lékařskou 

samosprávou vůbec konzultovány. Komora uplatnila 25.10.2022 zásadní připomínky k 
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návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

   ČLK nesouhlasí s návrhy Mz, které umožňují obcházení pravidel pro přístup lékařů z 

Ukrajiny a dalších tzv. třetích zemí na pracovní trh v rámci EU. ČLK varuje, že jako lékař 

nemůže v ČR pracovat cizinec, který se nedomluví česky s pacienty nebo se svými 

spolupracovníky. Lékaři, kteří vystudovali v zemích mimo EU, nemohou v ČR pracovat bez 

složení tzv. aprobační zkoušky, která ověří jejich znalosti. 

   ČLK nesouhlasí se zásahy do oblasti uznávání způsobilosti k výkonu lékařského povolání 

na území ČR a protestuje proti tomu, jak Mz zneužívá vlnu solidarity se zdravotníky 

z Ukrajiny k tomu, aby změnilo podmínky pro výkon lékařského povolání na území ČR pro 

všechny lékaře, kteří získali vzdělání mimo EU. 

   Připomínky, na kterých účastníci připomínkového řízení včetně ČLK trvali, byly 

vypořádávány 10.11.2022 on line. Za ČLK se účastnil Dr. Mrozek a jednání skončilo 

nedohodou. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Pracovní skupina ČLK pro digitalizaci zdravotnictví 

   Představenstvo dne 15.9.2022 schválilo vznik Pracovní skupiny ČLK pro digitalizaci 

zdravotnictví. Dr. Mečl byl pověřen koordinací její činnosti. Společné jednání pracovní 

skupiny se uskutečnilo online 8.11.2022. Byly definovány hlavní cíle ČLK na poli 

digitalizace, kterými jsou: zajistit dostatečnou informovanost lékařů a kultivace celého 

procesu z pohledu lékařského stavu. ČLK oficiálně osloví nejdůležitější instituce a organizace 

zabývající se digitalizací zdravotnictví s žádostí o spolupráci a dále nadefinujeme klíčové 

požadavky komory, které budou předloženy představenstvu ČLK ke schválení. S žádostí o 

vydání stanoviska k rizikům digitalizace z pohledu péče lege artis a vztahu lékař – pacient, 

byly osloveny Vědecká rada a Etická komise ČLK. Vytvořením samostatného odkazu ne 

webových stránkách komory k digitalizaci byli pověřeni Dr. Němeček a Dr. Sojka. Na jednání 

XXXVI. sjezdu ČLK v Brně sdělil ředitel ÚZIS prof. Dušek informaci, že aplikace zákona č. 

325/2021 Sb., o digitalizaci zdravotnictví by měla být řešena v průběhu roku 2023. Dochází 

tedy ke zpoždění proti původnímu záměru. Dr. Mečl byl osloven zástupcem výboru Sdružení 

praktických lékařů s návrhem na spolupráci s komorou v této oblasti. Pracovní skupina na 

svém jednání diskutovala vhodnost uspořádání konference ČLK na téma digitalizace 

zdravotnictví v příštím roce. Z reakcí lékařů na danou problematiku vyplývá, že jedním 

z největších problémů, především pro starší generaci lékařů, jsou komplikace při přihlašování 

do systémů a obnovy certifikátů.   

Představenstvo bere informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákona o odpadech 
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   Zákon o odpadech ukládá poskytovatelům zdravotních služeb, kteří jsou původcem odpadu 

ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s těmito odpady (upravit 

dodatkem provozní řád), přičemž tuto povinnost jsou poskytovatelé povinni splnit do dvou let 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 31. 12. 2022. 

   Dotaz ČLK na hlavní hygieničku Dr. Svrčinovou ze dne 1.9.2022 i následná urgence 

z 23.9.2022 zůstaly bez odpovědi. 

   Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR se výše zmíněná povinnost vztahuje na 

všechny fyzické a právnické osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda jim odpadové 

hospodářství zajišťuje jiný subjekt (např. pronajímatel).  Věcně příslušné jsou v této věci 

krajské hygienické stanice, které by měly poskytnou bližší informace, případně i vzory 

dodatků k provoznímu řádu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Konference Zdravotnického deníku 

   Dr. Kubek informoval, že 14.11.2022 vystoupil na konferenci s názvem Personální 

management v nemocnicích, kde jako panelista diskutoval s vicepremiérem a ministrem 

vnitra Mgr. Rakušanem, s náměstkem ministra zdravotnictví Pavlovicem, děkanem I. LF prof. 

Vokurkou a prezidentkou Asociace sester Mgr. Šochmanovou o personální situaci 

poskytovatelů zdravotních služeb a o zapojení zdravotníků z Ukrajiny do práce v českém 

zdravotnictví. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Stálý výbor evropských lékařů (CMPE) – Praha 27.-29.10.2022 

   U příležitosti Českého předsednictví v Radě EU se konalo v Praze ve dnech 27.-29.10.2022 

plenární zasedání CPME. Česká lékařská komora, která v této největší evropské lékařské 

organizaci zastupuje Českou republiku, měla tu čest pořádat toto reprezentativní setkání již 

podruhé. Poprvé se tak stalo v březnu 2009. 

   CMPE (dříve Stálý výbor evropských lékařů = Comite Permanent des Medecins 

Europeens), pracuje v současnosti pod novým názvem Evropští lékaři a hájí zájmy dvou 

milionů evropských lékařů jako oficiální partner orgánů Evropské unie. Členy CPME jsou 

vždy největší nevládní lékařské organizace ze všech států EU a ze zemí asociovaných. CPME 

má v současnosti 28 řádných členů, včetně Švýcarska a Velké Británie). Několik další zemí 

s Evropskou unií asociovaných či jednajících o vstupu do Unie, má status pozorovatele.  

   Plenárnímu zasedání předcházelo 27. října jednání Výkonného výboru, které se uskutečnilo 

v Oválné pracovně v Domě lékařů. 

   Výkonný výbor, jehož jedním z viceprezidentů byl po dvě funkční období také prezident 

ČLK Dr. Kubek, pracuje nyní ve složení: 

Dr. Christiaan Keijzer (Nizozemí) – prezident 

Prof. Dr. Raymond Walley (Irsko) – 1. viceprezident 

Dr. Marily Passakiotou (Řecko) – viceprezident 

Dr. Jacqueline Rossant-Lumbroso (Francie) – viceprezident 

Dr. Marjo Parkkila-Harju (Finsko) – pokladník 
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Prof. Frank Ulrich Montgomery (Německo) – bývalý prezident 

Sarada Das – generální sekretář 

   Večer 27.10.2022 jsme měli tu čest přivítat delegáty na slavnostní recepci v Klubu lékařů 

v sídle komory. Zde nejprve prezident ČLK Dr. Kubek přednesl prezentaci o historii 

profesních lékařských komor na našem území od Rakousko-Uherska do současnosti. Poté 

následoval krátký koncert Smyčcového kvarteta Národního divadla a další společenský 

program. 

   Vlastní plenární zasedání se konalo v hotelu Ambassador na Václavském náměstí. 

Účastníky na úvod jednání pozdravil předseda vlády prof. Petr Fiala, který se kvůli dalším 

povinnostem spojeným s oslavami státního svátku nemohl účastnit osobně.  

   Úvodní konferenci věnovanou problematice financování zdravotní péče a investicím do 

zdravotnictví zahájil prezident ČLK Dr. Kubek, který zdůraznil, že pokud nám opravdu záleží 

na budoucnosti zdravotnictví, pak musíme v první řadě investovat do pracovníků ve 

zdravotnictví. Zatím co jakoukoliv techniku lze nahradit během několika týdnů, tak výchova 

kvalifikovaného lékaře trvá deset let. Vzhledem k tomu, že se ministr Válek z jednání 

omluvil, zastoupil ho s hlavním referátem náměstek Mgr. Jakub Dvořáček, který má na 

starosti spolupráci s Evropskou Unií. Ve své prezentaci představil nejenom pravidla, kterými 

se řídí čerpání finančních prostředků z fondů Unie, ale především také zdravotnické priority 

Českého předsednictví v Radě EU. 

  Následovala tradiční debata o problémech lékařů v jednotlivých členských zemích.  

  Stálou delegaci ČLK: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení paní 

Vystrčilová tentokrát doplnili viceprezident Dr. Mrozek a předseda SML Dr. Přáda. 

   Nejdůležitějším bodem dvoudenního jednání bylo schválení novelizace stanov CPME.  

   Dále bylo přijato stanovisko k projektu Evropský zdravotnický datový prostor (EHDS), 

rezoluce na podporu očkování, stanovisko k rizikům antimikrobiální rezistence a stanovisko 

zdůrazňující rizika nesoběstačnosti EU ve výrobě léků, neboť výpadky v jejich dostupnosti 

čím dál tím více komplikují práci lékařům napříč Evropou.  

   Plenární zasedání se nemohlo vyhnout ani dopadům ruské agrese vůči Ukrajině a s tím 

spojené migrační vlně.  

   Dalším z aktuálních témat byla pokračující pandemie nemoci Covid-19 a její dopady 

zdravotní systémy i na společnost napříč Evropou.  

  Evropští lékaři rovněž odsoudili nedávné zatčení prezidentky Turecké lékařské asociace 

Şebnem Korur Fincanci, jako akt soudní šikany a vyzvali turecké autority k jejímu 

okamžitému propuštění. 

   V závěru jednání plénum Evropských lékařů opětovně vyjádřilo své odhodlání k vzájemné 

podpoře a ochraně zájmů a nezávislosti lékařské profese, jakožto základního předpokladu 

lékařského povolání a ochrany zdraví pacientů i celé společnosti. 

   Společenským vrcholem celé akce byla nepochybně slavností večeře konaná v den státního 

svátku 28. října v pražském Obecním domě. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady ČLK, které se uskutečnilo dne 20.10.2022. 
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Dr. Jehlička referoval o práci pracovní skupiny proti obezitě.  

Představenstvo schvaluje stanovisko VR ČLK, které podporuje vznik národního 

programu prevence obezity u dětí „BF 24“, a souhlasí s tím, aby se ČLK stala oficiálním 

garantem tohoto programu. 

Představenstvo zároveň pověřuje Dr. Jehličku, aby i nadále přípravu tohoto programu 

koordinoval. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Dr. Trnka informoval, že ač byl za ČLK nominován místo dr. Tomka členem přístrojové 

komise Mz, jednání dne 26.10.2022 se nemohl účastnit, neboť pan ministr rozhodl, že 

přístrojová komise bude do konce roku 2022 pracovat v původním složení. 

ČLK tedy své zastoupení na jednání přístrojové komise neměla. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 13:00 hodin. 

 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15.12.2022 od 9:00 v Domě lékařů a 

navazovat na ně bude od 15:00 porada předsedů OS ČLK, na kterou prezident ČLK pozval 

k diskusi ministra zdravotnictví prof. MUDr. Válka. 

 

Harmonogram zasedání představa na 1. pololetí roku 2023 bude schválen na prosincovém 

zasedání. Dosud známými termíny je sobota 28.1.2023, tedy v den konání 25. Plesu lékařů 

českých a sobota 4.3.2023. Ve čtvrtek 16.3.2023 se uskuteční porada předsedů OS ČLK, na 

kterou bude navazovat slavnostní pasování Rytíře českého lékařského stavu. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


