
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 18. 5. 2016 od 16:30 do 18:30 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel 

Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, MUDr. Petr Přikryl a Dr. Lucie Šedivá 

Omluven: Dr. Jan Večeř 

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

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 8, 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 27. 4. 2016 
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK 6. 5. 2016 v Praze 
3. Informace o chystané poradě předsedů OS ČLK 19. 5. 2016 v Praze 
4. Informace o akci ČLK Zdravotnictví volá o pomoc 
5. Informace o založení Výboru pro bezpečnost pacientů 
6. Informace o odpovědi na e-mail MUDr. Cihelkové 
7. Informace o dopisu Dr. Kubka ohledně informovanosti členů 
8. Projednání došlých žádostí 
9. Různé 

Hlasování: PRO – 8, 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 5. května 2016 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou 

připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 

Předseda informoval přítomné o podrobnostech z květnového zasedání představenstva ČLK, 

přičemž zápis z něho byl všem členům představenstva zaslán elektronicky zaslán 10. května. 

Předseda zdůraznil zejména informaci o druhém setkání prezidentů zákonem zřízených 

profesních komor, které premiér Sobotka svolal na 25. 5. 2016, a o XXX. sjezdu ČLK, který se 

v pražském hotelu Clarion bude konat ve dnech 12. a 13. listopadu 2016.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o poradě předsedů, která je plánována na 19. května 2016 od 

16 hodin v pražském sídle ČLK. Jejím hlavním bodem bude opět akce Zdravotnictví volá o 

pomoc. Součástí pozvánky pro předsedy byla informace o tom, která OS ČLK zatím akci 

finančně podpořila: Praha 2 – 200 000,- Kč, Olomouc, Praha 5 a Ostrava – 100 000,- Kč, 

Přerov – 50 000,- Kč, Praha 3 – 40 000,- Kč, Klatovy – 33 000,- Kč, Praha 6 – 30 000,- Kč. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

 



Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších podrobnostech pokračující akce 

Zdravotnictví volá o pomoc: dne 17. 5. 2016 se Dr. Kubek podruhé jednal s ministrem 

zdravotnictví Němečkem kvůli plánu na stabilizaci zdravotnictví, jehož přípravu mu uložil 

předseda vlády; podle Dr. Kubka však text předložený ministerstvem stále není oním 

Krizovým plánem, který potřebuje zdravotnictví pro svoji finanční a personální stabilizaci. 

Jednání budou pokračovat příští týden. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Předseda informoval přítomné o tom, že ČLK, založila Výbor pro bezpečnost pacientů. 

Symbolicky první osobností, kterou komora v této souvislosti pozvala ke spolupráci, byl Mgr. 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, sdružující více než sto 

pacientských organizací. ČLK dala této aktivitě k dispozici svoji právní kancelář, přičemž výbor 

bude posuzovat podmínky, za kterých jsou zdravotní služby poskytovány, a hodnotit 

existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy podle toho, zda přispívají k 

bezpečnosti pacientů, či naopak zdravotníkům práci komplikují a bezpečnost péče tím 

snižují. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 

Předseda informoval o textu své odpovědi na e-mail MUDr. Cihelkové v duchu usnesení 

z minulého zasedání (viz bod č. 8 zápisu z 27. dubna 2016), která byla všem členům 

představenstva rozeslána elektronicky v kopii dne 28. dubna 2016. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 

Předseda informoval přítomné o dopisu Dr. Kubka ze dne 11. 5. 2016, obsahujícího výzvu k 

aktualizaci elektronických adres členů jednotlivých OS ČLK. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 8. 

Byly projednány tři došlé žádosti: všem třem žadatelům byl členský příspěvek na rok 2016 ze 

zdravotních či sociálních důvodů snížen na 1 148,- Kč. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 9. 

V rámci různého byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na úterý 21. 6. 2016 

od 16:30. Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30. 

V Praze dne 18. 5. 2016 

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


