
Zápis z jednání představenstva OS ČLK ze dne 21. 5. 2013 

Přítomni:  MUDr. Rudolf Černý,  MUD. Petr Přikryl, MUD. Petra Lesná, MUD. Tomáš Šmilauer, 

 MUD. Soňa  Csémyová, MUD. Pavel Kubíček, MUD. Jan Večeř  

Omluveni:  MUD. Ida Chodová 

Chybí:  MUD. Tomáš Nedělka 

Schůze je usnášeníschopná  

1. Informace ze zasedání představenstva ČLK ze dne 17. 5. 2013  - referuje dr. Černý  

2. návrh výše platby za státní pojištěnce na rok 2014  - podporuje zvýšení ze 723 buď zvýšení 

50,- Kč 3,6 mil Kč navíc, nebo 77,-Kč což by bylo 5.6 mil Kč  

3. petice za zachování kvalitního zdravotnictví podepsalo 120 občanů  

4. novela zák.  48/1997 připravuje se novela zákona, která by podstatně zvýšila pravomoci 

pojišťoven vůči poskytovatelům, VR vypisuje pouze ZP, můžou ukončit smlouvu, 

poskytovatele smlouvu vypovědět nesmí apod.  

5. novela vyhlášky 185/2009 vzdělávání – navýšení počtu oborů s výjimkou dětské gynekologie 

a veřejného zdrav.  

6. sloučení revmatologického ústavu s VFN – skončila by jako samostatná instituce po 60ti 

letech  - referuje dr. Přikryl – doplňuje informaci o jednání mladých evropských lékařů, které 

proběhlo v Praze. MJ byla diskutována otázka IS a jeho rozvoje v EU, kterou mladí lékaři 

podporují.  

7. ČLK se zapojila do fotbalového turnaje evropských lékařů, které se letos uskuteční 

v Maďarsku. ČLK přispívá ze svého rozpočtu 300 tis. Kč. Požádalo OS o subvenci. Dr. Přikryl 

podává návrh na příspěvek 10 tis. Kč.  

Hlasování Pro:  5 Proti:  1  

8. Vymalování a úklid kanceláře, který je nutností, nebylo provedeno několik let  

9. Předseda informuje o termínu obvodního shromáždění, který bude konán 24. 10. 2013 – 

v kongresovém sále na Homolce, který je již zamluven. Volí se předseda, dr. Černý nebude 

kandidovat. Jako kandidát se přihlásil dr. Kubíček – člen představenstva, představenstvo 

hlasováním jeho kandidaturu jednohlasně potvrdilo.  

Hlasování Pro:  5   

Další kandidáty mohou členové OS ČLK Praha 5 navrhovat. Kancelář vyzve všechny členy.   

10. Sjezd ČLK  se letos koná dne 16 .- 17. 11. 2013. Na Sjezdu proběhne volba viceprezidenta 

ČLK, čestné rady ČLK  a revizní komise ČLK . Všichni členové ČLK mohou podávat návrh na 

funkcionáře do komisí i viceprezidenta, nebo sami sebe navrhnout. Kandidáti musí s 

kandidaturou souhlasit.  

11. Zástup v době nepřítomnosti předsedy  -předsedu zastupuje místopředseda dr. Přikryl od 

10. 6. do 8. 7. 2013 od 8. 7 do 17.7 2013 dr. Šmilauer -  člen představenstva  

Termín další schůze představenstva je 3. 9. 2013 od 16:30 

Zapsal: MUDr. Rudolf Černý, CSc.  

 


