
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 12. 11. 2015 od 16:30 do 18:10 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani (od 16:45), Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, Dr. 

Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a Dr. Lucie Šedivá. 

Omluveni: Dr. Soňa Csémyová, Dr. Petra Lesná a Dr. Jan Večeř. 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako 

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0  

Návrh byl přijat. 

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 20. 10. 2015 
2. Poděkování za odsouhlasení změny termínu zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 
3. Informace o poradě předsedů OS ČLK (22. 10. 2015) 
4. Informace o poradě předsedů místních organizací LOK–SČL (4. 11. 2015) 
5. Informace o zasedání republikového představenstva ČLK  (7. 11. 2015) 
6. Informace o udělení Ceny prezidenta ČLK za vzdělávání (10. 11. 2015) 
7. Informace o sjezdu ČLK v Brně (21. – 22. 11. 2015) 
8. Informace o nejbližších akcích v Praze (18. 11., 3. 12. a 11. 12. 2015) 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

Ad 1.  

Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, který obdrželi všichni členové 

představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 26. 10. 2015 e-mailem spolu s návrhem změny termínu 

příštího zasedání. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

Ad 2. 

Předseda poděkoval přítomným za souhlas všech oslovených se změnou termínu zasedání 

představenstva OS ČLK Prahy 5, které se podle původně mělo konat dne 10. listopadu 2015 a 

na základě domluvy bylo přesunuto na dnešní den. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.   

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o tom, že dne 22. října 2015 se v Konferenčním centru City 

v Praze 4 konala porada předsedů, z níž podle domluvy poslal dne 27. listopadu 2015 všem 

členům představenstva zápis. Na poradě mimo jiné zaznělo, že po vypořádání meziresortního 

připomínkového řízení změnilo MZ ČR text přílohy č. 1 k připravované novele zákona č. 95/2004 Sb., 

o vzdělávání lékařů (o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), přičemž 



ČLK odmítá zařazení dětské a dorostové psychiatrie, klinické onkologie, traumatologie a urgentní 

medicíny mezi základní obory specializačního vzdělávání a trvá na původním návrhu celkové délky 

vzdělávání u základních oborů. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o poradě předsedů místních organizací LOK–SČL, která se dne 

4. listopadu 2015 konala v paláci Charitas v Praze 2. Nejdůležitější byla informace o 

předžalobní výzvě, adresované ministru zdravotnictví, kterou chce LOK–SČL dosáhnout 

splnění závazku předcházejícího ministra Hegera (TOP 09), který slíbil, že platy lékařů 

v nemocnicích budou odpovídat trojnásobku průměrného platu v zemi. Pokud do dvou 

měsíců nebude ministr Němeček (ČSSD) reagovat, plánuje LOK–SČL podání soudní žaloby na 

Českou republiku. Podle ČTK však ministr Němeček považuje Memorandum z února 2011 za 

právně nezávazné, takže neočekává, že by LOK–SČL  s případnou žalobou u soudu uspěl. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Dr. Přikryl informoval přítomné o zasedání představenstva ČLK, které se konalo dne 7. 

listopadu 2015 v pražském sídle ČLK, přičemž zápis z něho byl podle dohody elektronicky 

rozeslán všem členům představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 10. listopadu 2015 spolu 

s návrhem programu 29. sjezdu ČLK. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 

Předseda informoval přítomné o 8. ročníku mimořádného výročního semináře, který se pod 

názvem Perspektivy celoživotního vzdělávání lékařů konal dne 10. listopadu 2015 v Žižkovské 

věži v Praze 3. Jeho součástí bylo tradiční udělení Ceny prezidenta České lékařské komory za 

přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů, kterou tentokrát převzala Doc. MUDr. Vlasta 

Tošnerová, CSc. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 

Sekretářka OS ČLK Prahy 5 Pavlína Staňková informovala členy představenstva o rezervaci a 
rozdělení pokojů v brněnském hotelu Voroněž. Jelikož jen menší část delegátů se rozhodla 
jet na sjezd vlakem, bylo po domluvě stanoveno obsazení jednotlivých osobních aut, aby byla 
pokud možno maximálně využita. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 8. 

Předseda informoval přítomné o termínech nejbližších akcí, které se konají v Praze: dne 18. 
11. 2015 od 13:00 konference o syndromu vyhoření, dne 3. 12. od 10:00 konference Etika 
2015 – Lékař a pacient v moderní medicíně, dne 11. 12. od 9:00 zasedání představenstva, od 



15:00 porada předsedů OS ČLK a od 21:00 vánoční koncert v chrámu sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí a dne 23. 1. 2016 od 20:00 na Žofíně Ples lékařů českých. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:10 s tím, že příští zasedání se bude 

konat ve středu 9. prosince 2015 v 18:00 za účasti členů čestné rady, revizní komise a 

delegátů sjezdu.  

V Praze dne 12. 11. 2015 

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                                  Ověřil: Dr. Petr Přikryl 


