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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 27. února 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

 

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

MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. 

Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Musil, MUDr. Němeček. 

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

 

 

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

Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

 

2) Jednání a informace 

 

Celostátní setkání ředitelů nemocnic  

   Dr. Kubek informoval o svém vystoupení na konferenci pořádané pro ředitele nemocnic 

společností Magnus Regio dne 16.2.2016 v Parkhotelu v Praze, ve kterém zdůraznil hlavní 

současné problémy zdravotnictví: nedostatečné financování, nespravedlivé úhrady 

zdravotních služeb a prohlubující se nedostatek lékařů a dalších zdravotníků.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

eProtál ČSSZ 

   Dr. Kubek se 2.2.2016 obrátil písemně na ministryni práce a sociálních věcí Marksovou 

s žádostí o informace o údajně připravovaném systému, který by měl umožňovat lékařům 

elektronickou komunikaci stran rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.  

   ČLK podporuje pouze takové projekty elektronizace zdravotnictví, které lékařům usnadní 

práci, zbaví je zbytečné byrokratické zátěže a jejichž zavádění nebude klást na poskytovatele 

zdravotních služeb nikým nezaplacené finanční náklady.  

   ČLK v minulosti odmítla systém povinných elektronických neschopenek, který těmto 

podmínkám nevyhovoval. ČLK žádá, aby byla přizvána k přípravě elektronického systému, 

pokud o jeho zavedení skutečně uvažujete. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče  

   Mz připravilo návrh novely vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí 

lůžkové zdravotní péče. Cílem návrhu je snížení kvalifikačních podmínek pro členy 

hodnotitelským týmů. Prezident ČLK Dr. Kubek informoval již 31.12.2015 náměstka ministra 

prof. Vymazala, že ČLK považuje celou tuto vyhlášku za nežádoucí, nemající žádný pozitivní 

vliv, ani prospěch pro zdravotnická zařízení a navrhuje tedy její zrušení. Stejné stanovisko 

uplatnila ČLK v rámci oficiálního připomínkového řízení.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Příprava novely tzv. personální vyhlášky 

   Dne 19.10.2015 se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro 

přípravu novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb. Jednání se za ČLK účastnili viceprezident Dr. Mrozek a Dr. Musil. 

Jednání nebylo ze strany ministerstva řádně připraveno. 

   Představenstvo se seznámilo se zápisem z jednání, který zaslalo ministerstvo ČLK dne 

23.2.2016, tedy po čtyřech měsících, spolu s informací, že ministr Němeček rozhodl o 

pozastavení prací na novele vyhlášky do doby, než v rámci projektu DRG-restart bude ze 

strany ÚZIS shromážděn dostatek informací. 

Požadavky vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotnických služeb považuje představenstvo ČLK za nedostatečné a negarantující 

kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. V současnosti platná vyhláška neplní svoji 

funkci a pouze legalizuje katastrofální nedostatek zdravotnického personálu, způsobuje 

další přetěžování zdravotníků a je tedy katalyzátorem jejich odchodu do zahraničí, 

mimo rezort zdravotnictví nebo z lůžkových zdravotnických zařízení. 

ČLK nesouhlasí s rozhodnutím ministra zdravotnictví odsunout novelizaci této vyhlášky 

v podstatě na neurčito. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařů 

   Mz připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. 

   ČLK připraví v termínu do 3.3.2016 připomínky k návrhu. Odborným garantem 

jejich tvorby je viceprezident Dr. Mrozek. 

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 

   Dne 14.1.2016 návrh zákona projednala Legislativní rada vlády. Po zapracování některých 

jejích připomínek byl návrh dne 8.2.2016 schválen Vládou ČR. Nejasnosti o konečné podobě 

zákona však přetrvávají. Dne 11.2.2016 se na ministerstvu zdravotnictví konalo bez 

přítomnosti zástupce ČLK jednání s představiteli ČLS-JEP, děkanů LF a krajů.  

   Dr. Kubek informoval o svém jednání dne 12.2.2016 s hejtmanem MUDr. Běhounkem, 

který má na starosti zdravotnictví v rámci Asociace krajů. Dne 16.2.2016 jednal Dr. Kubek 

s ministrem zdravotnictví Němečkem, kterému sdělil  negativní stanovisko ČLK k závěrům 

z jednání na ministerstvu, které se konalo 11.2.2016 bez účasti zástupce ČLK. Dr. Kubek o 

stanovisku ČLK informoval dne 18.2.2016 rovněž předsedu ČLS-JEP prof. Svačinu.   

   Dosavadní stanovisko prosazované vedením ČLK potvrdili účastníci porady předsedů OS 

ČLK 25.2.2016. 

   Představenstvo se seznámilo s dopisem rektora UK prof. Zimy ministrovi zdravotnictví, 

který byl zaslán na vědomí prezidentovi ČLK.  

   Představenstvo se seznámilo s dopisem předsedy zdravotního výboru Senátu ČR prof. 

Žaloudíka ministrovi zdravotnictví, který byl zaslán na vědomí prezidentovi ČLK.  

  Dne 2.2.2016 rozeslalo Mz do vnitřního připomínkového řízení návrh vyhlášky o 

nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů. Tento návrh počítal s existencí 

takzvaných funkčních kurzů, s kterými ČLK z obavy z další fragmentace lékařského 
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vzdělávání nesouhlasí. Ještě než mohla ČLK uplatnit své připomínky, byla 4.2.2016 vyhláška 

z připomínkového řízení stažena. 

Představenstvo ČLK v souladu s doporučením porady předsedů OS ČLK konstatuje, že 

ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit lékařům bez specializované 

způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu. ČLK 

nemůže souhlasit s návrhy, které by finančně poškodily mladé lékaře, kteří by museli 

v nemocnicích delší dobu pracovat za nižší platy a mzdy bez možnosti odejít pracovat do 

zahraničí nebo do privátní praxe. ČLK rovněž nemůže souhlasit s návrhy na další 

fragmentaci specializačních oborů, která by prohloubila současný katastrofální 

nedostatek lékařů.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017 

   Dr. Kubek informoval o dohodovacím řízení, které bylo zahájeno 2.2.2016 jednáním o 

úpravách jednacího řádu. Z návrhů komory předkládaných prostřednictvím ČLK-os. ČLK byl 

schválen pouze návrh na vyčlenění hemodialýzy ze segmentu ambulantní specializované 

péče. 

   Účastníci jednání odmítli požadavek lékárníků, aby byla zřízena samostatná skupina 

poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče. Zdůvodnění, že lékárníci potřebují 

vyjednávat o hodnotě zatím jediného výkonu (09552 – signální výkon výdej léčivého 

přípravku na recept, základní dispenzace a související administrativa), neznělo příliš 

věrohodně. Požadavek lékárníků se těší silné podpoře ze strany ministerstva. Za jeho 

schválení písemně lobboval náměstek MUDr. Philipp a na vlastním jednání pak Ing. 

Rognerová. Z poskytovatelů ho podpořili pouze zástupci Asociace českých a moravských 

nemocnic. Problémem se zabývala na svém zasedání 9.2.2016 mandátová komise DŘ, která 

schválila návrh svého předsedy Mgr. Uhra, a vytvořila pro lékárníky samostatný segment, a to 

navzdory nesouhlasu většiny účastníků DŘ. Dr. Říhová zastupující ČLK-o.s. se zdržela 

hlasování. Návrh Ing. Balady, který zastupuje zdravotní pojišťovny, aby se lékárníci stali 

součástí segmentu ambulantních specialistů, tak již nebyl hlasován.  

   Jednání poskytovatelů zdravotních služeb a pojišťoven bude komplikovat ještě větší 

nedostatek času než v uplynulých letech. Poté, co poslanec Ing. Hovorka v dobré víře prosadil 

povinnost ministerstva vydávat úhradovou vyhlášku před koncem října kalendářního roku, 

zkrátil se čas na jednání pouze do konce června. Jednání tedy budou probíhat v době, kdy 

nebudou k dispozici údaje o vývoji ekonomiky, o vývoji výběru pojistného a možná dokonce 

ani o výši platby za státní pojištěnce.  

   Představenstvo ČLK nesouhlasí s vytvářením samostatné skupiny poskytovatelů 

lékárenské a klinicko-farmaceutické péče v rámci dohodovacího řízení. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR 

   Etická komise ČLK připravila návrh textu, který by měl migranty informovat o základních 

pravidlech poskytování zdravotní péče v ČR. Cílem této iniciativy je předcházet konfliktním 
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situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků a zároveň tak chránit lékaře poskytující 

zdravotní péči těmto osobám. Lékaři i ostatní zdravotníci totiž v současnosti naráží nejen na 

komunikační bariéru, ale často i na absolutní nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují.   

   Prezident ČLK Dr. Kubek se nejprve obrátil na ministra zahraničí Zaorálka a požádal ho, 

aby zajistil překlad informačního textu do angličtiny a do jazyků, kterými komunikují 

migranti přicházející na území ČR. Z odpovědi ministra Zaorálka vyplývá, že Ministerstvo 

zahraničí neprovozuje žádná migrační centra. Na základě doporučení ministra zahraničí se 

tedy prezident ČLK dne 11. 2. 2016 obrátil na ministra vnitra Chovance s žádostí, aby jeho 

ministerstvo zajistilo překlady informace pro migranty a jejich distribuci. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Platby za státní pojištěnce – návrh novely zákona  

   Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění, která by měla platbu za tzv. státní pojištěnce fixovat na vývoj 

průměrné mzdy.  

   Prezident ČLK Dr. Kubek zaslal 29.12.2015 ministerstvu zdravotnictví připomínky 

k návrhu. ČLK podporuje nejenom zvyšování platby za státní pojištěnce, ale především 

takovou změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu, která by již 

neměla být závislá na libovůli vlády. Vzhledem k tomu, že největší část příjmů systému 

veřejného zdravotního pojištění tvoří odvody z mezd, je právě průměrná mzda vhodným 

parametrem, na který by se výše platby za státní pojištěnce měla navázat. Mz navrhuje, aby 

platba za státní pojištěnce odpovídala 13,5% z 25% průměrné mzdy. Toto považuje ČLK za 

nedostatečné. ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50% průměrné mzdy. 

Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu, navrhuje ČLK postupný 

nárůst vyměřovacího základu tak, aby od 1.1.2017 byl 30% průměrné mzdy, od 1.1.2018 40% 

průměrné mzdy a od 1.1.2019 již 50% průměrné mzdy.  

   Tuto připomínku uplatnila ČLK dne 23.2.2016 v rámci meziresortního připomínkového 

řízení společně s nesouhlasem s tzv. anticyklickým mechanismem, který by měl snižovat výši 

platby za tzv. státního pojištěnce v čase ekonomického růstu. Není totiž zajištěno, že v čase 

ekonomické stagnace bude naopak výše platby za tzv. státního pojištěnce skutečně 

navyšována. Nic totiž nebude bránit vládě v tom, aby v rámci nějakých sporných opatření 

indexaci nezrušila. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Příprava druhého jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se 

uskutečnilo 16.2.2016. 

   Premiér souhlasí s návrhem na uspořádání druhého jednání s prezidenty zákonem 

zřizovaných profesních samospráv, v jehož rámci by proběhlo zhodnocení spolupráce 

profesních komor se státem za uplynulý rok a vyhodnocení zkušeností z účastí profesních 

samospráv v tzv. meziresortním připomínkovém řízení.  

   Prezident ČLK dne 18.2.2016 o své iniciativě informoval prezidenty ostatních profesních 

samospráv a požádal je, aby mu zaslali své podněty a připomínky k fungování Vlády ČR, 

k práci jednotlivých ministerstev včetně kvality jejich spolupráce s příslušnou profesní 

komorou a dále pak názor na situaci v jednotlivých resortech.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Výběrová řízení – informace 

Dr. Přikryl podal písemně informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.  

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Spolupráce s firmou T-Mobile  
   Zástupce firmy T-Mobile Ing. Komárek prezentoval nabídku nových tarifních podmínek pro 

členy a zaměstnance ČLK. Nabídka je výsledkem jednání mezi zástupci T-Mobile a ČLK. 

Představenstvo souhlasí s nabídkou, která je pro členy i pro zaměstnance ČLK 

výhodnější než tarify dosud platné.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Pokud bude návrh smlouvy předložený ze strany T-Mobile obsahovat představenstvem 

odsouhlasenou nabídku tarifů a smlouvu schválí právní kancelář ČLK, pověřuje 

představenstvo prezidenta ČLK podpisem smlouvy tak, aby členové a zaměstnanci ČLK 

mohli výhodnější tarify začít využívat co možná nejdříve. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V lednu 2016 bylo přijato celkem 61 lékařů: 

     z toho bylo     11  lékařů se státní příslušností SR,  

       9   lékařů s jinou státní příslušností, 

       4   lékaři se slovenskou LF, 

      7   lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2016 dosud požádalo celkem 72 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Účetní software využívaný ČLK 

  Představenstvo v březnu 2015 schválilo pokračování vedení účetnictví v tzv. nesíťové verzi 

v programu od firmy WinDuo, který je funkční a vyhovuje potřebám centra ČLK i OS ČLK, a 

zároveň schválilo nákup upgrade softwaru firmy WinDuo na 64bitovou nesíťovou verzi za 

241 000,- Kč + DPH.  

  Mgr. Valášek referoval o aktuálním stavu tvorby nového programu, který dosud není ze 

strany firmy WinDuo hotov. ČLK zatím nic nezaplatila a využívá původní verzi programu, 

která je stále plně funkční. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Vydávání časopisu Tempus Medicorum – spolupráce s firmou Mladá fronta a.s. 

   Dr. Kubek informoval představenstvo, že kvůli změně cen České pošty, dojde ke zvýšení 

ceny poštovného za rozesílání časopisu Tempus. Dále informoval, že Mladá fronta a.s. již 
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není ochotna při zachování stávající ceny používat k výrobě časopisu Tempus dosud 

používaný papír.  

Představenstvo upřednostňuje zachování ceny výroby časopisu Tempus i za cenu snížení 

gramáže používaného papíru ze současných 65gramů/m2 na 60 gramů/m2. 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:   13 

proti :   3 

zdržel :  0     Návrh byl přijat. 

 

 

Mistrovství světa lékařů ve fotbale 

   V červenci 2016 se uskuteční v Barceloně další mistrovství světa lékařů ve fotbale. Na 

loňském šampionátu v Brazílii získal tým českých lékařů finančně podpořený ČLK titul 

mistrů světa. Sjezd ČLK v listopadu 2015 schválil rozpočet s rezervou 300 000,- Kč na 

podporu fotbalového týmu českých lékařů – členů ČLK. 

   Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech 

National Medical Football Team zastoupeným 1. místopředsedou tohoto spolku MUDr. 

Martinem Engelem. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši 300 000,- Kč za 

účelem úhrady nákladů spojených s účastí českého lékařského týmu na fotbalovém 

mistrovství světa lékařů 2016, zejména nákladů spojených s ubytováním českých 

reprezentantů – lékařů členů ČLK. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vyúčtování XX. Plesu lékařů českých 

   Pořádání 20. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 669 875,- Kč. 

   V roce 2015 byla ztráta 213 048,- Kč, v roce 2014 byla ztráta 194 584,- Kč, v roce 2013 

byla ztráta 555 949,- Kč. 

   Vyšší ztráta je v letošním roce způsobena jednak dražším uměleckým programem na 

jubilejním 20. reprezentačním plese a dále pak výrazně nižším příjmem od sponzorů, 

konkrétně absencí podpory od firmy T-Mobile, se kterou nemá ČLK dosud uzavřenu novou 

smlouvu o spolupráci. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování jubilejního XX. reprezentačního 

Plesu lékařů českých. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rytíř českého lékařského stavu 

   Sbor volitelů zvolil rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc.               

Slavnostní pasování se uskuteční ve čtvrtek 14.4.2016 v 17:00 hodin v Obecním domě  

v Praze v návaznosti na oslavu 25. výročí znovuzaložení ČLK. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Oslava 25. výročí znovuzaložení ČLK 

   Oslava 25. výročí znovuzaložení ČLK se bude konat ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Obecním 

domě v Praze od 13:00. Součástí odpoledního programu bude koncert světoznámé houslistky 

Gabriely Demeterové. Od 19:30 bude navazovat koncert houslisty Jana Mráčka se 

Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s dirigentem Jacem van Steenem ve Smetanově 

síni Obecního domu. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Kniha k 25. výročí znovuzaložení ČLK 

   Pracovní skupina ve složení: Rokosová, Ptáček, Kubíček, Sojka a Kubek připravuje knihu 

k 25. výročí znovuzaložení ČLK. 

   Dr.Kubek informoval o předpokládané ceně publikace, kterou vydá nakladatelství Mladá 

fronta s.s., jehož nabídka byla pro ČLK výhodnější než nabídka nakladatelství Grada. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání prezidentů evropských lékařských komor a asociací 

   V návaznosti na první konferenci konanou 12.6.2015 v Praze na pozvání prezidenta ČLK, 

jejíž účastníci přijali tzv. Pražskou deklaraci o spolupráci lékařských organizací v Evropě, se 

ve Vídni uskuteční 3.3.2016 druhé jednání prezidentů evropských lékařských komor a 

asociací. Jednání se bude účastnit prezident ČLK Dr. Kubek. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 Dr. Monhart  opustil jednání v 12.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva. 

  

2) Jednání a informace - pokračování 

 

Prosazování usnesení XXIX. Sjezdu ČLK – závěry porady předsedů OS ČLK 

   Prezident ČLK Dr. Kubek vyzval v prosinci 2015 předsedy OS ČLK, aby v rámci okresů 

zahájili diskusi o možnostech a formě nátlakových akcí, jejichž konáním by si lékaři mohli 

vynutit splnění požadavků obsažených v usnesení XXIX. Sjezdu ČLK. Toto téma bylo 

hlavním bodem porady předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK, která se uskutečnila 

ve čtvrtek 25.2.2016.    

   Představenstvo diskutovalo o závěrech porady předsedů OS ČLK. 

Představenstvo schvaluje plán dalšího postupu. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  

 Dr. Dostalíková a Dr. Trnka opustili jednání v 14.15 hod., přítomno je 13 členů 

představenstva. 
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5) Blok VR 

 

   Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 18.2.2016. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Nominace zástupce ČLK do Specializační oborové komise pro obor vnitřní lékařství LF 

  Představenstvo nominuje MUDr. Zdeňka Monharta, PhD. a zároveň žádá předsedu 

Specializační oborové komise pro obor vnitřní lékařství LF prof. Anděla o informace o 

činnosti této instituce. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nominace zástupce ČLK do vědecké rady IPVZ 

   Představenstvo nominuje předsedu Vědecké rady ČLK MUDr. Zdeňka Mrozka, PhD.  

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

 

      Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:30 hodin. 

 

 

      Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 1.4.2016 od 9:00 hodin v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 


