
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 21. 2. 2017 od 16:30 do 18:00 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček, 

Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal a Dr. Petr Přikryl 

Omluveni: 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 – 7, 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 26. 1. 2017 
2. Informace o zasedání představenstva ČLK 28. 1. 2017 v Praze 
3. Informace o situaci stran tzv. Domu lékařů 
4. Informace o novele zákona o vzdělávání lékařů 
5. Informace o konferenci o paliativní péči 6. 6. 2017 v hotelu Grandior v Praze 
6. Projednání došlých žádostí 
7. Různé 

Hlasování: PRO – 7, 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 dne 6. 2. 2017. Nikdo z přítomných žádnou 

připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 

Předseda informoval přítomné o zasedání představenstva ČLK, které se konalo 28. ledna 

2017 v Praze, z něhož zápis byl všem členům OS ČLK Prahy 5 zaslán elektronicky 6. 2. 2017 

(podrobně viz následující dva body).                 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3 

Předseda informoval přítomné o situaci stran tzv. Domu lékařů. Představenstvu byly 

doručeny nabídky celkem tří nemovitostí v Praze, a sice v Praze 4, Praze 6 a Praze 10. 

Členové pracovní skupiny představenstva k tomu ustanovené si všechny tři nemovitosti 

prohlédli a konstatovali, že žádná z nich dispozičně ani cenově nesplňuje potřeby a možnosti 

ČLK, takže poptávka po vhodné nemovitosti stále trvá.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné 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, označovaného jako zákona o vzdělávání 

lékařů. 

ČLK se aktivně účastnila dva roky trvající práce na přípravě novely zákona a v květnu 2015 
uzavřela společně s lékařskými fakultami, odbornými společnostmi a MZ dohodu o 
kompromisním návrhu, který po projednání Legislativní radou přijala Vláda ČR v únoru 2016. 
Následně však členové Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na přání nejrůznějších 
lobbistů s podporou MZ návrh změnili k nepoznání. Cestou tzv. komplexního pozměňovacího 
návrhu byla pak obejita podstatná část legislativního procesu a změny byly protlačeny 
Poslaneckou sněmovnou bez možnosti uplatnění připomínek ČLK. Dr. Kubek upozornil jak 
ministra zdravotnictví Němečka, tak předsedu vlády Sobotku, že novela je pro ČLK 
nepřijatelná, mimo jiné i proto, že by minimálně na několik následujících let zabránila 
možnosti provést skutečnou reformu specializačního vzdělávání lékařů, kterou vláda 
slibovala. Také delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal ve dnech 12. – 13. 11. 2016 v Praze, v 
souladu s doporučením představenstva komory návrh novely zákona odmítli. Díky tomu, že 
Dr. Kubek o stanovisku ČLK písemně informoval všechny senátory, byl návrh Ústavně 
právním výborem Senátu jednomyslně odmítnut, avšak Zdravotní výborem Senátu podpořen 
a navíc na podnět MZ doplněn o možnost, aby v našich nemocnicích mohli až jeden rok 
pracovat zahraniční lékaři bez povinnosti nostrifikace diplomu z lékařské fakulty, bez 
povinnosti prokázat znalost češtiny a bez aprobační zkoušky, která je analogií našich státních 
zkoušek. Senát sice v prosinci 2016 návrh novely zákona těsnou většinou odmítl, ale 
Poslanecká sněmovna veto Senátu (přes negativní stanoviska Svazu měst a obcí ČR, LOK – 
SČL i Asociace českých a moravských nemocnic) následně přehlasovala.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Předseda informoval přítomné o chystané konferenci ČLK o paliativní péči, která se pod 

názvem Důstojný závěr života s nevyléčitelnou nemocí bude konat dne 6. 6. 2017 v hotelu 

Grandior v Praze 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 

Většina došlých žádostí se týkala prominutí či snížení členských příspěvků na rok 2017. 

Představenstvo žádosti posoudilo a rozhodlo v pěti případech o prominutí příspěvku 

(většinou z důvodu věku nad 75 let) a ve dvou případech o jeho snížen. 

Hlasování: PRO – 7 (jednou 6), PROTI – 0 (jednou 1), ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     

Všechny návrhy byly přijaty. 

Ad 7. 

V rámci různého byla projednána žádost předsedy Čestné rady OS ČLK Prahy 5 Prof. MUDr. 

Martina Bojara, CSc., který se na představenstvo obrátil s problémem, kdy lékařka, na níž 

byla podána stížnost, se opakovaně odmítla na jednání Čestné rady dostavit. Představenstvo 

se shodlo na tom, že v tomto případě je na místě disciplinární postih, jehož forma a výše je 

plně v kompetenci Čestné rady. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 



Termín příštího zasedání představenstva byl stanoven na čtvrtek 23. března 2017 od 16:30. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00. 

 

V Praze dne 21. 2. 2017 

 

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


