
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 21. 10. 2014 od 16:30 do 18:10

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

MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Tomáš Šmilauer a 

MUDr. Jan Večeř.

Omluveni: MUDr. Tomáš Nedělka

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 zápisu zasedání ze dne 23. 9. 2014
2. Informace o obvodním shromáždění OS ČLK Praha 5 dne 1. 10. 2014 
3. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
4. Informace o jednání PSKZPBP na MZ ČR dne 15. 10. 2014
5. Informace o poradě předsedů dne 23. 10. 2014
6. Projednání materiálů na sjezd ČLK
7. Konference „Etcké problémy medicíny na prahu 21. stolet“
8. Projednání došlé žádost
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 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

ad 2)

Předseda informoval přítomné o průběhu obvodního shromáždění, přečetl zápis, poděkoval 

všem členům představenstva, kteří se ho zúčastnili, a vyzval je, aby v případě překážky své 

účast na sjezdu informovali sekretářku kanceláře OS ČLK Prahy 5, aby v případě potřeby 

mohla včas oslovit náhradníky.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 3)

Místopředseda OS a člen republikového představenstva ČLK Dr. Přikryl informoval přítomné o

průběhu a nejdůležitějších bodech posledního zasedání.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 4)

Předseda informoval přítomné o své účast na dalším jednání Pracovní skupiny pro kvalitu 



zdravotní péče a bezpečnost pacientů na MZ ČR dne 15. 10. 2014, která nyní prot vůli ČLK 

připravuje vyhlášku o kontrole kvality zdravotní péče i pro ambulantní poskytovatele 

zdravotních služeb, i o výhradách prezidenta ČLK Dr. Milana Kubka.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 5)

Předseda informoval přítomné o chystané poradě předsedů OS ČLK, která se bude konat ve 

čtvrtek 23. 10. 2014. Nikdo z přítomných přitom žádný návrh k projednání nepředložil.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 6)

Dále byly projednány materiály na sjezd, především navrhované změny stavovských předpisů.

Nikdo z přítomných přitom žádný další návrh k projednání na sjezdu nepředložil. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 7)

Předseda informoval přítomné o chystané konferenci s názvem Etcké problémy medicíny na 

prahu 21. stolet, která se koná v Kongresovém centru Praha dne 4. 12. 2014.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 8)

Byla projednána jedna došlá žádost.

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

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:10 s tm, že termín příštho zasedání 

byl konsensuálně stanoven na úterý 2. 12. 2014 v 18:00.

V Praze dne 21. 10. 2014

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


