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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 11. prosince 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, 

MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. 

Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, 

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

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Kubarič, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Šindler. 

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

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Jednání a informace 

 

Konference Zdravotnictví 2015 

   Dne 27.11.2014 se v hotelu Diplomat v Praze konala konference věnovaná současné situaci 

ve zdravotnictví a jeho výhledu do roku 2015. Konferenci pořádala Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR a Mladá fronta pod záštitou a za účasti předsedy vlády ČR Mgr. Sobotky. Prezident 

ČLK Dr. Kubek vystoupil se svojí přednáškou v hlavním bloku společně s předsedou vlády, 

ministrem zdravotnictví a ředitelem VZP. Ve své prezentaci zdůraznil dva hlavní problémy 

současného zdravotnictví v ČR, kterými jsou nedostatek peněz a nedostatek lékařů. Vysvětlil 

plán ČLK na stabilizaci zdravotnictví a zhodnotil dosavadní činnost ministerstva 

zdravotnictví. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Jednání prezidentů profesních komor – 3.12.2014 

   Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor se tentokrát uskutečnilo 3. prosince 

2014 v sídle České lékařské komory a účastnili se ho představitelé 13 profesních komor, kteří 

přijali jednomyslně následující prohlášení zdůrazňující význam profesních samospráv a 

upozorňující na skutečnost, že stát dosud plně nevyužívá jejich odborný potenciál: 

                              Prohlášení prezidentů profesních komor 

      Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí 

demokratické společnosti. 

   Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a 

jsou pro občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory rovněž potvrzují, že daný 

profesionál splňuje odborné podmínky pro výkon svobodného povolání. Komory organizují a 

většinou i garantují celoživotní vzdělávání a vykonávají profesní dozor a disciplinární 

pravomoc vůči všem příslušníkům daného svobodného povolání. V prvé řadě přitom dbají na 

odbornost a etiku výkonu povolání. Komory však zároveň také hájí profesní zájmy osob 

vykonávajících dané svobodné povolání tak, aby tito profesionálové mohli své povolání 

vykonávat co nejlépe. 

   Všechny tyto úkoly na základě povinného členství nebo povinné registrace všech 

příslušníků daného povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, kvalifikovaněji a 

efektivněji než státní úředníci. Činí tak navíc bez finančních nároků vůči státu, neboť jejich 
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činnost financují svými příspěvky příslušníci dané profese. Demokratický stát by měl tuto 

autonomii profesních samospráv respektovat. 

   Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat se státem i s místními samosprávami. 

Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že 

stát a místní samosprávy jejich odborné možnosti plně nevyužívají.  

   Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie 

profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich 

kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, 

aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv. Prvním 

vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být začlenění profesních komor zřizovaných 

zákonem mezi povinná připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení. 

V Praze dne 3. 12. 2014  

JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora 

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora architektů 

Ing. Irena Liškařová – Komora auditorů ČR 

Ing. Martin Tuček – Komora daňových poradců ČR 

Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

Ing. František Kania – Česká komora patentových zástupců ČR 

PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora 

MUDr. Pavel Chrz – Česká stomatologická komora 

Mgr. David Koncz – Exekutorská komora ČR 

MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů ČR 

JUDr. Martin Foukal – Notářská komora ČR 

Ing. Vladimír Vácha – Komora soudních znalců ČR 

MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Jiří Mach, Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9:25 hod., 

přítomno je 15 členů představenstva. 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2015 

   ČLK předala své připomínky k návrhu úhradové vyhlášky ministerstvu zdravotnictví 

dne 13. listopadu 2014. O úhradové vyhlášce měli možnost diskutovat s ministrem 

Němečkem, s jeho náměstky i s ředitelem VZP delegáti XXVIII. sjezdu komory. 

   Dr. Kubek informoval o výsledku svých jednání s náměstkem ministra Dr. Philippem a s 

ministrem Dr. Němečkem.  

   ČLK nesouhlasí s tím, aby množství pojišťovnou nahrazených regulačních poplatků 

bylo v roce 2015 limitováno jejich počtem vybraným v roce 2013.  

Mz s požadavkem nesouhlasilo. 

   ČLK požaduje, aby podmínkou pro přiznání kapitace zvýšené na 52,- Kč byla PL 

ordinační doba pouze jedenkrát týdně odpoledne do 18 hodin. 

Mz s požadavkem souhlasilo. 

   Při ordinační době dvakrát týdně odpoledne do 18 hodin požaduje ČLK zvýšení základní 

kapitační platby na 53,- Kč. 

Mz s požadavkem nesouhlasilo. 

   ČLK požaduje pro ambulantní specialisty, aby pouze 40 % bodů uhrazených 

v referenčním období ve snížené hodnotě bodu nebylo započítáváno pro výpočet hodnoty 

tzv. HB red. 

Mz s požadavkem souhlasilo. 
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   ČLK navrhuje, aby limitem pro regulace u ambulantních specialistů nebylo 100%, ale 

102% nákladů vykázaných v porovnávacím období. 

Mz s požadavkem souhlasilo. 

   Pro komplement ČLK požaduje, aby celková výše úhrady byla navýšena, pokud 

zdravotnické zařízení odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž 

základě došlo k překročení celkové výše úhrady. 

Mz s požadavkem nesouhlasilo. 

   Pro komplement ČLK požaduje vypuštění podmínky splnění požadavků akreditace (ČSN 

ISO15189 a audit II NASKL). 

Mz s požadavkem nesouhlasilo. 

   ČLK požaduje také pro zařízení tzv. komplementu tzv. vyviňovací klauzuli, na jejímž 

základě je pojišťovna povinna uhradit náklady za péči o pacienta nad limit, pokud 

zdravotnické zařízení prokáže, že tato péče byla indikována. 

Mz s požadavkem nesouhlasilo. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

   
Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9:50 hod., přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Dohoda s VZP o zmírnění regulací za rok 2014 

  Dr. Kubek informoval o své dohodě s ředitelem VZP. 

  Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě dohody s Českou lékařskou komorou nebude 

vůči ambulantním lékařům uplatňovat regulace za překročení limitů pro předepisované léky a 

zdravotnické prostředky pro rok 2014. Tuto dohodu umožnilo racionální chování lékařů, kteří 

respektovali doporučení pojišťovny ve formě jejích pozitivních listů léků. Zdravotně pojistný 

plán pojišťovny byl dodržen a VZP tak již třetím rokem v řadě nemusí uplatňovat regulační 

srážky. Vedení pojišťovny považuje za spravedlivé, aby plánované finanční prostředky ve 

zdravotnictví zůstaly. 

   V případě regulací množství indukované péče bude VZP postupovat obdobně jako 

v loňském roce. Pokud zdravotnické zařízení stanovený limit překročí v roce 2014 o méně než 

200 000,- Kč, nebude VZP ani tyto regulace uplatňovat. V případech vyššího překročení 

posoudí i tentokrát jeho důvodnost orgán složený ze zástupců VZP a ČLK. 

   ČLK a VZP v současnosti jednají a další spolupráci pro rok 2015. Jednání však mohou být 

dokončena teprve poté, co bude známo finální znění tzv. úhradové vyhlášky. 

   S touto dohodou vystoupili dne 9.12.2014 na společné tiskové konferenci Ing. Kabátek – 

generální ředitel VZP a MUDr. Kubek – prezident ČLK 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 

   Dr. Kubek informoval, že v souladu s usnesením sjezdu ČLK vyzval 4.12.2014 písemně 

ředitele všech zdravotních pojišťoven, aby se připojili k dohodě mezi ČLK a VZP o 

bonifikaci lékařů, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. Komora je 

připravena se všemi pojišťovnami jednat i o dalších možnostech spolupráce.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Specializační vzdělávání lékařů – finanční podpora rezidentů 

  Dne 28.11.2014 se na ČLK obrátil ředitel odboru vědy a lékařských povolání Mz Mgr. 

Podhráský s žádostí o stanovisko k návrhu těch základních oborů specializačního vzdělávání, 
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u kterých bude v roce 2015 ministerstvo poskytovat dotaci na rezidenční místo na celé 

specializační vzdělávání. 

  Mz navrhuje, aby dotace na celé specializační vzdělávání rezidenta byla poskytována 

v oborech: 

- všeobecné praktické lékařství,  

- praktické lékařství pro děti a dorost,  

- gynekologie a porodnictví,  

- chirurgie,  

- neurologie,  

- patologie, 

- nukleární medicína.  

   Představenstvo s návrhem ministerstva zdravotnictví souhlasí s tím, že navíc požaduje 

mezi preferované obory zařadit obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní 

lékařství.     

   Představenstvo ČLK zároveň opakovala svůj požadavek, aby ministerstvo při 

přípravě příštího návrhu na rozdělení dotací na rezidenční místa pro jednotlivé obory 

specializačního vzdělávání lékařů pro rok 2016 spolupracovalo s ČLK systematicky 

během celého roku 2015 tak, aby v duchu ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 

95/2004 Sb., byl výsledkem návrh opravdu konsenzuální.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 

   Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh věcného záměru zákona, který neodpovídal 

závěrům pracovní komise pro přípravu tohoto zákona ustanovené. Komora informovala o 

svých výhradách ministra zdravotnictví v rámci jednání XXVIII. Sjezdu ČLK.  

   Viceprezident ČLK Dr. Mrozek jednal s ministrem zdravotnictví Dr. Němečkem i s jeho 

náměstkem prof. MUDr. Vymazalem. Ministerstvo slíbilo zásadní připomínky ČLK 

akceptovat. V současnosti neexistuje žádná aktualizovaná verze návrhu tohoto zákona. 

Představenstvo ČLK vzalo po diskusi informaci na vědomí. 

 

 

Novela zákona č. 48/1997 Sb. a zveřejňování úhradových dodatků ke smlouvám 

   Nálezem Ústavního soudu vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím  

31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu 

pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Vláda schválila novelu zákona o veřejném 

zdravotním pojištění, jejímž cílem je nově stanovit podmínky úhrady lázeňské léčebně 

rehabilitační péče z prostředků systému veřejného zdravotního pojištění zákonem tak, aby 

odpovídaly požadavkům nálezu Ústavního soudu. Dalším záměrem je pak oproti stávající 

právní úpravě poskytování lázeňské péče prodloužit délku léčebných pobytů u vybraných 

indikací a v některých případech umožnit léčebný pobyt v lázních častěji opakovat. 

   Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh přidaný k tomuto zákonu poslancem 

Hovorkou. Ten podmiňuje účinnost tzv. úhradových dodatků uzavřených mezi pojišťovnou a 

zdravotnickým zařízením v odlišném znění oproti úhradové vyhlášce tím, že zdravotní 

pojišťovny takové individuální smluvní ujednání zveřejní na internetu do 30 dnů ode dne, kdy 

bylo uzavřeno. Takové individuální smluvní ujednání by nabylo účinnosti nejdříve dnem 

tohoto zveřejnění.  
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   Pokud by toto ustanovení vstoupilo v platnost, byly by ohroženy veškeré dohody, které 

uzavírá s pojišťovnami ČLK a které jsou výhodné pro zdravotnická zařízení – například 

bonifikace držitelů Diplomů celoživotního vzdělávání ČLK, kompenzace pro ambulantní 

internisty za zkrácení časů klinických vyšetření, zvýšení hodnoty bodu, započítávání většího 

množství bodů vykázaných nad limit porovnávacího období… Vzhledem k tomu, že tzv. 

úhradová vyhláška vychází ve Sbírce zákonů až koncem roku a úhradové dodatky ke 

smlouvám uzavírají zdravotnická zařízení většinou během měsíců února a března, neexistoval 

by po dobu několika týdnů žádný právní dokument, podle kterého by zdravotní pojišťovny 

platily za provedenou péči. 

  Dr. Kubek jednal  opakovaně se senátory o rizikách vyplývajících z návrhu schváleného 

Sněmovnou. Na návrh zdravotního výboru poté Senát 10.12.2014 toto ustanovení zákona 

odmítl. O návrhu zákona bude ještě do konce roku znovu jednat Poslanecká sněmovna.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Lékařský poslanecko – senátorský klub 

   V současnosti je členy ČLK 20 poslanců a 11 senátorů. Tradiční neformální setkání 

pořádala ČLK 10.12.2014 v restauraci Zlatá studna a spolu s prezidentem a viceprezidentem 

ČLK, předsedkyní RK ČLK a předsedou ČR ČLK se ho účastnili tři náměstci ministra 

zdravotnictví a celkem 18 zákonodárců napříč politickým spektrem. Tématem diskuse byla 

aktuální situace ve zdravotnictví, připravovaná legislativa a možnosti zapojení ČLK do její 

přípravy. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení – informace 

Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnila. 

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK  

   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzal v rámci výročního 

setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci dne 18.11.2014 prof. 

MUDr. Jan Žaloudík, CSc.  

Příjmy celkem: 0,- Kč, akce byla hrazena z příjmů oddělení vzdělávání 

Náklady celkem: 106 604,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 106 604,- 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 na téma Ebola - vyúčtování 

Příjmy celkem:  59 200,- Kč 

Náklady celkem:  173 580,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 114 380,- Kč 
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ČLK veškeré příjmy z dobrovolných účastnických poplatků, tedy částku 59 200,- Kč 

věnuje organizaci Lékaři bez hranic na podporu boje s Ebolou. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

XXVIII. sjezd ČLK – vyúčtování 

Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 2 164 813,- Kč  

                                                               (2012: 2 568 906,-) 

Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 738 600,- Kč  

                                                              (2012: 482 928,- Kč) 

Pořádání XXVIII. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 426 213,- Kč  

                                                                                           (2012: 2 085 978,- Kč) 

Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 660 tisíc nižší, než byla u XXVI. Sjezdu pořádaného 

v roce 2012 rovněž v Praze. 

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

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 4. mezinárodní konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát tématu „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se 

uskutečnila 4. 12. 2014 v Kongresovém centru. Ve spolupráci s nakladatelstvím Grada vydala 

ČLK u příležitosti této konference stejnojmennou monografii, která byla mimo jiné rozdávána 

delegátům sjezdu ČLK. 

Celkové výnosy: 255 500,- Kč 

Celkové náklady: 351 323,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 95 823,- Kč 

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Dr. Přikryl opustil jednání v 11:45 hod., přítomno je 15 členů představenstva. 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Plenární zasedání CPME – Budapešť 14.-15.11.2014 

   Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek (viceprezident CPME), Dr. Stehlíková a vedoucí 

zahraničního oddělení paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek. 

   Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC).  

- Vnitřní agenda: 

   Vzhledem k tomu, že nové orgány EU byly po evropských volbách teprve nedávno 

konstituovány, dominovala jednání vnitřní agenda: 
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Schválena zpráva o činnosti prezidenta, výkonného výboru a sekretariátu CPME. Schválen 

rozpočet na rok 2015 s tím, že se členské příspěvky nebudou navyšovat. Za člena CPME byla 

opět přijata Francouzská lékařská komora. V květnu 2015 se budou konat volby nového 

výkonného výboru (EC) pro funkční období 2016-2018. 

- Vnější agenda: 

   Projednávána tzv. Transparenční iniciativa upravující pravidla spolupráce mezi lékaři a 

farmaceutickým průmyslem. 

   Schváleno stanovisko k připravované smlouvě mezi USA a EU (Transatlantic Trade and 

Investment Partneship) – CPME požaduje, aby zdravotní služby byly vyloučeny z působnosti 

této smlouvy. 

   CPME vyzval vlády vyspělých zemí, aby se aktivněji zapojily do boje s Ebolou. Současná 

situace, kdy dominuje aktivita nevládních organizací, je neudržitelná.  

   Schválena rezoluce zdůrazňující bezpečnost pacientů při poskytování zdravotní péče. 

   Diskutována problematika implementace Směrnice 2013/55/EU (dodatek směrnice 

2005/36/ES o uznávání kvalifikace), která musí v členských státech EU proběhnout do 

18.1.2016, přičemž počítá se zaváděním tzv. EPC – European profesional card. 

   CPME znovu odmítl veškeré aktivity mimo zdravotnictví stojících institucí, které se snaží 

zavádět normy na poskytování některých druhů zdravotních služeb (např. estetická chirurgie). 

   CPME podpořil členy a funkcionáře Turecké lékařské asociace, kteří čelí soudnímu stíhání.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

25. výročí obnovení Polské lékařské komory 

   Dr. Kubek se ve dnech 5.-6.12.2014 účastnil oslav 25. výročí obnovení nezávislé Polské 

lékařské komory. Součástí oslav bylo i jednání s vicemaršálkem Sejmu, předání cen 

prezidenta Polské republiky za zásluhy významným polských lékařům, vystoupení 

představitelů zahraničních delegací před účastníky slavnostního shromáždění.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 13.11.2014. 

 

 

6) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V listopadu 2014 bylo přijato celkem 89 lékařů: 

     z toho bylo           23 lékařů se státní příslušností SR,  

             6 lékařů s jinou státní příslušností, 

           13 lékařů se slovenskou LF, 

            4 lékaři se zahraniční LF. 

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2014 dosud požádalo celkem 347 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

Dr. Jiří Mach oznámil svoji rezignaci na funkci tajemníka ČLK i rezignaci na funkci člena 

představenstva ČLK, a to ke dni 11.12.2014. 

Představenstvo ČLK vzalo rezignaci na vědomí. 

Prezident ČLK Dr. Kubek poděkoval MUDr. Machovi za odvedenou práci. 
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7) Licence 

 

 

8) Různé 

 

Zasedání představenstva a plánované porady předsedů OS ČLK v 1. pololetí 2015  

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

24. 1. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

28.2. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

26. 3. Čtvrtek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

Břevnovský klášter 

 
 15:00 porada předsedů 

 19:00 pasování rytíře 

24. 4. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

15. 5. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

18. 6. Čtvrtek 9:00 představenstvo Fabrika Hotel Humpolec 

 15:00 porada předsedů 

24. 7. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

4. 9. Pátek  9:00 představenstvo Hotel Skalský Dvůr 

 

 

Dr. Říhová informovala, že VZP pro výdej zdravotnických prostředků podle zákona o 

zdravotnických prostředcích požaduje po lékařích, kteří jsou tzv. smluvními výdejci, 

uzavírání nových smluv. Tato informace je v rozporu se stanoviskem vedení VZP i se 

stanoviskem ministerstva.  Dr. Říhová zajistí příslušné dokumenty a Dr. Kubek požádá vedení 

VZP a ministerstva o vysvětlení. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:45 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 


