
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 19. 5. 2015 od 16:30 do 18:00

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

Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Petr Přikryl, Dr. Tomáš Šmilauer a Dr. Jan Večeř (do 17:30)

Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je 

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.

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 a doplnění zápisu zasedání ze dne 14. 4. 2015
2. Problematika sídla OS ČLK Prahy 5:

a) Informace o jednání s vedením FN v Motole
b) Dopis Revizní komise OS ČLK Prahy 5
c) Usnesení představenstva

3. Informace o zasedání představenstva ČLK v dubnu a květnu
4. Informace o návrhu Akčního plánu č. 4 (v rámci programu Zdraví 2020) pro:

a) oblast kontroly tabáku v ČR
b) vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového 

chování v ČR
5. Informace o návrhu Akčního plánu č. 9 – Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných 

zdravotnických služeb
6. Informace o návrhu novely Zákona o zbraních
7. Informace o zasedání Pracovní skupiny pro zdravotní gramotnost
8. Informace o dalším zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely vyhlášky č. 

99/2012 Sb.
9. Informace o jednání na MZ ČR o novele zákona č. 95/2004 Sb.
10. Projednání došlých žádost
11. 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 e-mailem. Na základě připomínky Dr. Šmilauera byla do zápisu

z tohoto zasedání doplněna informace, že na základě usnesení ze zasedání dne 14. 4. 2015 

zůstane představenstvo OS ČLK Prahy 5 po abdikaci Dr. Nedělky až do podzimního volebního 

obvodního shromáždění osmičlenné. Žádnou jinou připomínku nikdo z přítomných nevznesl. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

ad 2. a)



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 6. patře 

zaměstnanecké ubytovny nemocnice.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. b)

Předseda informoval přítomné o dopisu Revizní komise OS ČLK Prahy 5 ze dne 28. 4. 2015, 

který spolu s ostatními obdržel e-mailem dne 6. 5. 2015.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. c)

Představenstvo se usneslo, že k jednání o konkrétních podmínkách případného přesunu 

kanceláře je tmto na příšt zasedání představenstva pozván předseda či jiný určený zástupce 

Revizní komise, popř. kterýkoli další člen, který o to projeví zájem.

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

ad 3.

Člen představenstva ČLK Dr. Přikryl informoval přítomné o nejdůležitějších bodech ze dvou 

posledních zasedání představenstva ČLK, která se konala dne 24. 4. a 15. 5. 2015, mimo jiné o

termínu konference ČLK o eutanázii dne 28. 5. 2015 v Žižkovské věži, porady předsedů ČLK  

dne 18. 6. v hotelu Fabrika v Humpolci a Plesu lékařů českých dne 23. 1. 2016 na Žofíně.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 4.

Předseda informoval přítomné o návrhu Akčního plánu č. 4 (v rámci programu Zdraví 2020) 
pro: oblast kontroly tabáku v ČR a vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce 
primární prevence rizikového chování v České republice (zaslán dne 29. 4. 2015, připomínky 
do 5. 5. 2015).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 5.

Předseda informoval přítomné o návrhu Akčního plánu č. 9 – Zajištění kvality a bezpečí 

poskytovaných zdravotnických služeb (zaslán dne 30. 4. 2015, připomínky do 10. 5. 2015).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 6.

Předseda informoval přítomné o Zákoně o zbraních, který předkládá Ministerstvo vnitra ČR. 
Návrh mimo jiné ukládá lékařům další povinnosti, zejména povinnost ověřovat si v tzv. 
Centrálním registru zbraní, zda jejich pacient nemá tzv. vylučující diagnózu a současně není 
držitelem zbrojního průkazu (zaslán dne 5. 5. 2015, připomínky do 14. 5. 2015).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 7.



Předseda informoval přítomné o zasedání Pracovní skupiny pro zdravotní gramotnost (v 

rámci programu Zdraví 2020) ohledně přípravy Portálu pro oblast komunikace s pacientem, 

který je součást Národní strategie elektronického zdravotnictví (20. 4. 2015 a 12. 5. 2015).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 8.

Předseda informoval přítomné o dalším zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu 

novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, které se konalo dne 15. 5. 2015.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 9.

Předseda informoval přítomné o jednání na MZ ČR o novele zákona č. 95/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta., které se konalo 18. 5. 2015

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 10.

V rámci tohoto bodu byly projednány tři došlé žádosti o prominut členského příspěvku na 

rok 2015 z důvodu věku nad 75 let. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tm, že příšt zasedání se bude 

konat v úterý 16. června 2015 v 16:30.

V Praze dne 19. 5. 2015

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                         Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer


