Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 16. 6. 2015 od 16:30 do 18:00
Přítomni: Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Petr Přikryl,
Dr. Tomáš Šmilauer a Dr. Jan Večeř (od 16:50), dále jako hosté (do projednání bodu č. 2
tohoto zápisu) členové Revizní komise OS ČLK Prahy 5: Dr. Rudolf Hoffmann (předseda),
Dr. Petr Laštůvka a Dr. Ivana Zatloukalová
Omluveni: Dr. Abdulsalam Alazani a Dr. Soňa Csémyová
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.
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 a doplnění zápisu zasedání ze dne 19. 5. 2015
2. Informace o jednání s vedením FN v Motole o sídle OS ČLK Prahy 5
3. Informace o školení zaměstnanců ČLK
4. Informace o zasedání Pracovní skupiny pro zdravotní gramotnost
5. Informace o zasedání představenstva a poradě předsedů OS ČLK (18. 6. 2015
v Humpolci)
6. Informace o návrhu novely zákona o zbraních
7. Informace o jednání na MZ ČR o novele zákona o postgraduálním vzdělávání
8. Vzdělávací akce Neodkladná resuscitace a urgentní stavy
9. Projednání došlých žádostí
10. Různé
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 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 2.
Předseda informoval přítomné o tom, že podle sdělení náměstka ředitele FN v Motole MUDr.
Budínského se pro potřeby kanceláře OS ČLK Prahy 5 chystají prostory v budově
zaměstnanecké ubytovny nemocnice, avšak dosud nejsou připraveny požadované dvě
místnosti, nýbrž pouze jedna, takže stěhování zatím reálně nepřipadá v úvahu. Přítomní
členové představenstva se shodli na tom, že k prohlídce prostor (při splnění podmínky dvou
místností) budou přizváni všichni členové Revizní komise. Jelikož jedním z hlavních důvodů
uvažovaného přemístění kanceláře by měla být finanční úspora, bylo současně po dohodě
s přítomnými členy Revizní komise navrženo, aby předseda jednal s majitelem stávajících

prostor o případné slevě z nájmu.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 3.
Předseda informoval přítomné o průběhu školení zaměstnanců ČLK v Nesuchyni u Rakovníka
ve dnech 1. – 2. 6. 2015
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o dalším zasedání Pracovní skupiny pro zdravotní gramotnost
(v rámci programu Zdraví 2020), která v rámci přípravy Portálu pro oblast komunikace
s pacientem dne 10. 6. 2015 na MZ ČR projednávala problematiku zvýšení zainteresovanosti
občana na péči o vlastní zdraví.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o nadcházejícím zasedání představenstva a poradě předsedů
ČLK dne 18. 6. 2015 v hotelu Fabrika v Humpolci, kterých se za OS ČLK Prahy 5 zúčastní člen
představenstva ČLK Dr. Přikryl.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o změnách v návrhu zákona o zbraních, který předkládá
Ministerstvo vnitra ČR. Návrh byl změně v tom smyslu, že lékařům nedává za povinnost,
nýbrž umožňuje ověřovat si v tzv. Centrálním registru zbraní, zda jejich pacient nemá tzv.
vylučující diagnózu a současně není držitelem zbrojního průkazu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Předseda informoval přítomné o jednání na MZ ČR o chystané novele zákona o
postgraduálním vzdělávání, podle které by se celý systém vrátil do gesce IPVZ.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 8.
Předseda informoval přítomné o jednání s Mgr. Petrem Kováčem, zástupcem RZP, a. s., ze
Slovenské republiky, který požádal OS ČLK Prahy 5 o rozeslání e-mailu všem členům OS ČLK s
nabídkou vzdělávací akce Neodkladná resuscitace a urgentní stavy, která se bude konat
opakovaně ve dnech 12. a 13. 10. 2015 v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce, je v
souladu se Stavovským předpisem ČLK č. 16 ohodnocena 6 kredity.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.

Ad 9.
V rámci tohoto bodu byly projednány tři došlé žádosti o prominutí členského příspěvku na
rok 2015, dvě z důvodu váženého onemocnění a jedna z důvodu věku nad 75 let.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 10.
V rámci „Různého“ byl předseda představenstvem pověřen výběrem nejvhodnější banky (dle
podmínek a výše úroků) a uložením části finančních prostředků OS ČLK na spořící účet.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tím, že příští zasedání se bude
konat v úterý 15. září 2015 v 16:30 a obvodní shromáždění členů OS ČLK Prahy 5 pak
v Kongresovém sálu Nemocnice na Homolce ve čtvrtek 17. září 2015 rovněž od 16:30.

V Praze dne 16. 6. 2015

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

