Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 14. 12. 2018 od 16:30 do 19:30

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal,
Dr. Petr Přikryl a Dr. Ida Reissová
Omluveni: Dr. Soňa Csémyová, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání ze dne 11. 11. 2018
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 13. 12. 2018
3. Informace z porady předsedů OS ČLK dne 13. 12. 2018
4. Různé
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 11. 11. 2018, z něhož ověřený
zápis (spolu se zápisy ze zasedání představenstva ČLK 13. 10. a 3. 11. 2018) byl všem členům
představenstva OS ČLK Prahy 5 zaslán elektronicky dne 20. 11. 2018, požádal předseda o
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které
se konalo dne 13. 12. 2018 v Praze.
a) V rámci hodnocení posledního sjezdu formuloval předseda na zasedání výhrady členů
představenstva OS ČLK Prahy 5 k tomu, že některé otázky, týkající se ekonomické
problematiky ČLK byly hlasovány až v samotném závěru sjezdu v rámci usnesení a ve
zjevné časové tísni, přičemž nebyly provázány s předcházejícím hlasováním o
rozpočtu na rok 2019.
b) Prezident konstatoval , že delegáti sjezdu odmítli jím iniciovaný návrh novelizovat
stavovský předpis č. 2 – Volební řád a redukovat počet delegátů s tím, že by byla
zvýhodněna malá OS ČLK, u kterých bývá procentní účast delegátů na sjezdu vyšší. Byl
přitom použit argument, že například z největšího OS ČLK Brno se sjezdu v Praze
účastnilo pouhých 19 delegátů z 31 oprávněných, avšak již nezaznělo, že v případě OS
ČLK Prahy 5 z 20 oprávněných nechyběl ani jeden.

c) V říjnu bylo do ČLK přijato celkem 154 lékařů, z toho 65 lékařů ze zahraničí či
absolventů zahraniční lékařské fakulty, v listopadu pak 73 lékařů z toho ze zahraničí či
zahraničních absolventů 37.
d) Při jednání s prezidenty zdravotnických komor dne 18. 9. 2018 vyslovil ministr Vojtěch
své přání novelizovat zákon o komorách, který je podle jeho názoru zastaralý. Dne 8.
listopadu rozeslal jeho náměstek pro legislativu a právo JUDr. Policar prezidentům
komor dopis, který se zabývá myšlenkou novelizovat zákon č. 220/1991 Sb. z důvodu,
že některá jeho ustanovení považuje za přežitá, komplikující či nedostatečná
z pohledu řádného fungování profesních komor, s žádostí o sdělení, která ustanovení
by komory doporučovaly změnit a případně jak. Své návrhy mají komory předat
ministerstvu do konce roku tak, aby se mohla v lednu na ministerstvu o nich
uskutečnit diskuse.
e) Dne 20. 11. 2018 se na základě pozvání prezidenta ČLK uskutečnilo jednání
s prezidenty stomatologické komory Dr. Šmuclerem a lékárnické komory Dr.
Chudobou, neboť tyto tři profesní samosprávy jsou zřizovány společným zákonem.
Výsledkem jednání je dohoda, že od této chvíle budou prezidenti komor jednat s MZ
ČR ve věci kompetencí a fungování komor pouze společně a pro ministerstvo připraví
společný návrh na posílení kompetencí profesních samospráv.
f) Dne 4. 12. 2018 se na tradičním adventním setkání sešli představitelé České
advokátní komory, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České lékařské komory, České
stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory auditorů ČR, Komory
daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců ČR, Komory veterinárních lékařů
ČR a Notářské komory ČR přijali společné prohlášení, v jehož závěru žádají premiéra
ČR, aby plnil svůj slib pravidelných jednání s prezidenty komor v intervalu jedenkrát
za čtvrt roku.
g) Co se týče připravované novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ČLK
navrhovaný vyměřovací základ pro pojistné hrazené za tzv. státní pojištěnce státem,
který by měl činit pouhých 22,5 % průměrné mzdy za nedostatečný. ČLK navrhuje,
aby tento vyměřovací základ tvořil 30 % průměrné mzdy s tím, že v následujících
letech by se postupně zvyšoval až na 50 % . Po vypořádání připomínek však MZ ČR
navrhuje zvýšení z 22,5 % na 25 %, což představenstvo ČLK jednomyslně prohlásilo za
nepřijatelné.
h) S odvoláním na programové prohlášení, ve kterém se vláda na základě tlaku ČLK
zavázala snížit administrativní zátěž zdravotníků, vyzvalo MZ ČR komoru, aby do
konce roku vypracovala seznam zbytečných regulací a administrativních požadavků,
které navrhuje zrušit nebo upravit. Dne 8. 11. 2018 pro prezident ČLK vyzval
hromadným e-mailem lékaře, aby zaslali své návrhy, přičemž jako garanty jejich
zpracování učil Mgr. Mácu (právníka kanceláře ČLK) a Dr. Kubíčka.
i) Na základě výzvy MZ ČR navrhla ČLK do připravované novely zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách, zapracovat řadu změn. Představenstvo však jednomyslně

vyslovilo nesouhlas s návrhem poslance a hejtmana Kraje Vysočina Dr. Běhounka
(sněmovní tisk č. 139), dle kterého by bylo lékařům uloženo do tzv. Národního
kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví zasílat i bez souhlasu pacienta
souhrn základních informací o jeho zdravotním stavu. Zásadní nesouhlas s tímto
návrhem prolamujícím pravidla lékařského tajemství, byl odeslán na MZ ČR.
j) Představenstvo schválilo následující návrh pléna Vědecké rady ČLK, týkající se
ošetřování pacientů pod vlivem alkoholu:
V případě lehkého a středně těžkého stupně opilosti, tj. stavu, kdy zůstává zachovaná
orientace v prostoru a adekvátní verbální komunikace, nelze tento stav označit jako
objektivní překážku pro uznání platnosti právního jednání pacienta, který trvá na
podepsání negativního reverzu, přičemž není rozhodné, zda se jedná o somatickou
chorobu či poruchu jakékoliv závažnosti. V případě těžké opilosti, pro kterou jsou
typickými symptomy porucha rovnováhy, pády, výrazné poruchy mluvy, těžkého
zpomalení psychomotorického tempa a případně desorientace, je nutno zohlednit
současnou přítomnost akutní život ohrožující tělesné poruchy. Jsou-li naplněny tyto
předpoklady, je žádoucí takového pacienta zadržet (omezit na svobodě) i proti jeho
vůli, neboť za této situace posuzujeme schopnost pacienta právně jednat za
vymizelou. V obou případech je nezbytná důkladná dokumentace všech skutečností a
okolností ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Je-li současně provedeno vyšetření
alkoholemie, nelze výsledek automaticky považovat za zcela spolehlivý obraz o
klinickém stavu pacienta.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné nejdůležitějších bodech porady předsedů jednotlivých OS
ČLK, která se konala rovněž 13. 12. 2018 bezprostředně po skončení zasedání představenstva
a jejíž obsah se do značné míry shodoval s výše uvedenými informacemi.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
V rámci „Různého“ proběhla diskuse o příštím zasedání představenstva, které podle
předcházející dohody proběhne za účasti členů Revizní komise, Čestné rady a delegátů sjezdu
v druhé polovině ledna na základě elektronického hlasování o termínu, aby vyhovoval
většině pozvaných.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 19:30.
V Praze dne 14. 12. 2018
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

