Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 19. 6. 2018 od 18:00 do 20:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček,
Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Lucie Šedivá a Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 18:15, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 21. 5. 2018
2. Informace o zasedání představenstva ČLK dne 14. 6. 2018
3. Informace o trendu stran nových členů ČLK
4. Pokračování „Projektu Ukrajina“
5. 25. zasedání ZEVA ve dnech 20. ‐ 22. 9. 2018 v Praze
6. Informace o poradě předsedů okresních sdružení ČLK dne 14. 6. 2018
7. Projednání žádosti o snížení členského příspěvku ČLK
8. Různé
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání (21. 5. 2018), který všichni
členové představenstva OS ČLK Prahy 5 obdrželi v elektronické formě dne 17. 6. 2018. Nikdo
z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které
se konalo dne 14. 6. 2018 v Praze – viz následující body č. 3, 4 a 5.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o trendu stran nových členů ČLK, který se v zásadě již téměř
rok nemění: v květnu bylo do ČLK přijalo celkem 80 nových lékařů, z nichž 17 bylo se státní
příslušností SR, 15 s jinou státní příslušností, 7 se slovenskou lékařskou fakultou a 13 se
zahraniční lékařskou fakultou jiného státu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o tom, že dne 29. 5. 2018 se na společné schůzce premiér ČR
Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana
Vidumetzová (zjevně nikoli jen shodu okolností všichni ANO) shodli na tom, že při ukončení
pracovního poměru lékařů, kteří v českých nemocnicích v současné době pracují bez
aprobační zkoušky, by v řadě těchto ZZ došlo k uzavření mnoha oddělení, a proto bylo
rozhodnuto, že všemi zdravotnickými komorami kritizovaný „Projekt Ukrajina“ bude

pokračovat. Představenstvo ČLK se v souvislosti s touto informací jednomyslně usneslo, že
do seznamu členů ČLK zapíše pouze žadatele, který splní podmínky stanovené zákonem č.
220/1991 Sb., o komorách, v platném znění, přičemž jednou z podmínek je získání odborné
způsobilosti k výkonu lékařského povolání na území ČR.
Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o tom, že 25. zasedání ZEVA (zástupců středoevropských a
východoevropských lékařských komor) se bude ve dnech 20. ‐ 22. 9. 2018 konat v hotelu
Esplanade ve Washingtonově ulici 19 v Praze 1. Hlavním tématem budou pravidla pro přístup
lékařů z tzv. třetích zemí na trh práce v EU, dalšími tématy pak regulace reklamy na zdravotní
služby, pravidla disciplinárních řízení komor jednotlivých států a přesun kompetencí mezi
skupinami zdravotníků.
Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o poradě předsedů okresních sdružení ČLK, které se konalo
dne 14. 6. 2018 v Praze bezprostředně po zasedání představenstva.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Byla projednána jedna došlá žádost o snížení členského příspěvku na rok 2018 z důvodu
nízkého pracovního úvazku na částku 1 586,‐ Kč.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 8.
V rámci „Různého“ byl stanoveny termíny dvou následujících zasedání představenstva: v
pondělí 17. září 2018 od 16:30.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 20:30.
V Praze dne 19. 6. 2018
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

