Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 19. 3. 2018 od 16:30 do 18:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček,
Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a Dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Petra Lesná a Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:40, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 19. 2. 2018
2. Poskytnutí půjčky OS ČLK Prahy 5 centru ČLK v souvislosti s koupí Domu lékařů
3. Informace o školení předsedů OS ČLK dne 15. 3. 2018
4. Informace o poradě předsedů OS ČLK dne 15. 3. 2018
5. Informace o pasování rytíře lékařského stavu dne 15. 3. 2018
6. Informace o tzv. Projektu Ukrajina
7. Informace o problematice GPRD
8. Projednání žádostí o prominutí/snížení členského příspěvku ČLK
9. Různé
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání (19. 2. 2018), který všichni
členové představenstva OS ČLK Prahy 5 obdrželi v elektronické formě dne 8. 3. 2018. Nikdo
z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o tom, že v souvislosti s koupí Domu lékařů a na základě
Smlouvy o zápůjčce, která byla představenstvem OS ČLK Prahy 5 schválena na lednovém
zasedání, byla dne 21. 2. 2018 převedena částka ve výši 2 mil. Kč z účtu OS ČLK Prahy 5 na
účet centrální komory.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o školení předsedů jednotlivých OS ČLK o jejich pravomoci i
povinnostech, které se konalo v pražském sídle komory dne 15. 3. 2018.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o poradě předsedů jednotlivých OS ČLK, která se konala v
Břevnovském klášteře v Praze dne 15. 3. 2018 za účasti ministra zdravotnictví Mgr. Adama
Vojtěcha.

Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o novém Rytíři českého lékařského stavu, kterým se stal
emeritní primář patologie ve FTN Krč, zakladatel Národní referenční laboratoře pro
transmisivní spongiformní encefalopatii a Creutzfeldt–Jakobovu chorobu, neuropatolog a
spisovatel MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941). Slavnostní pasování se konalo v
Břevnovském klášteře v Praze dne 15. 3. 2018 po skončení porady předsedů za účasti
ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha.
Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o tzv. o Projektu Ukrajina, jehož principem je snaha MZ na
základě tzv. Zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny umožnit
sestrám i lékařům z Ukrajiny pracovat v ČR bez nutnosti doložení jejich erudice a znalosti
češtiny. Prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK zaslali dne 8. 2. 2018 ministrovi společnou výzvu proti
zaměstnávání ukrajinských zdravotníků bez kontroly jejich kvalifikačních předpokladů (u
lékařů bez úspěšného složení aprobační zkoušky). Dne 8. 3. 2018 se prezidenti všech tří
komor setkali s náměstkem ministra prof. MUDr. Prymulou, který po dlouhém jednání slíbil,
že projekt pro lékaře, stomatology a lékárníky MZ zastaví. Následně však prezidenta ČLK
informoval, že dohoda neplatí, neboť premiér Ing. Babiš považuje projekt za svoji prioritu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Předseda informoval přítomné o problematice GPRD ve zdravotnictví. Koordinační schůzka
právníků ČLK se zástupci ÚOOZ proběhla dne 28 2. 2018 a závěry z ní plynoucí (především
důrazná výzva, aby lékaři nepodléhali tlaku firem, nabízejícím – samozřejmé za úplatu –
provedení „nutných“ opatření) byly zveřejněny v čísle 3/2018 časopisu Tempus medicorum.
Dne 12. 4. 2018 se v Kongresovém sálu Nemocnice Na Homolce bude konat seminář pro
lékaře na toto téma.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 8.
Celkem 6 došlých žádostí o prominutí či snížení členského příspěvku na rok 2018 bylo
projednáno s následujícím výsledkem: ve dvou případech byl příspěvek prominut ze
zdravotních důvodů (dlouhodobá pracovní neschopnost) a z důvodu nemožnosti výkonu
lékařského povolání u cizinky, ve třech případech příspěvek snížen na částku 1 586,- Kč z
důvodu malého pracovního úvazku či dlouhodobého pobytu v zahraničí, a v jednom případě
byla žádost o snížení příspěvku zamítnuta.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 9.
V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na úterý 17. dubna
2018 od 16:30.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30.
V Praze dne 19. 3. 2018
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

