Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 23. 9. 2014 od 16:30 do 18:10
Přítomni: MUDr. Abdulsalam Alazani (do 17:30), MUDr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček,
MUDr. Petra Lesná, MUDr. Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř.
Omluveni: MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Tomáš Nedělka a MUDr. Petr Přikryl.
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.
Hlasování: PRO – 6, 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 24. 6. 2014
2. Informace o rozhodčím řízení na VZP dne 1. a 3. 7. 2014
3. Informace o jednání komise na MZ ČR dne 2. 7. 2014
4. Stanovisko právní kanceláře ČLK ze dne 11. 8. 2014
5. Informace o schůzce s ředitelem ÚZIS dne 28. 8. 2014
6. Problematka delegátů sjezdu za OS ČLK Prahy 5
7. Příprava Obvodního shromáždění ČLK Prahy 5 dne 1. 10. 2014
8. Projednání došlých žádost
9. Různé
Hlasování: PRO – 6, 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 své účast při rozhodčím řízení, které se na základě příslibu
generálního ředitele VZP Ing. Zdeňka Kabátka z porady předsedů dne 14. 3. 2014 konalo ve
dnech 1. a 3. 7. 2014 v sídle Regionální pobočky VZP pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj
v Praze a posuzovalo poskytovatele zdravotních služeb (ambulantní specialisty, ambulantní
gynekology a praktcké lékaře), kteří překročili limit stanovený úhradovou vyhláškou o více
než 200 tsíc korun. Jednání bylo korektní a ve všech projednávaných případech došlo
k výraznému snížení pojišťovnou původně navržené regulační srážky.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 3)
Předseda informoval přítomné o své účast na jednání komise na MZ ČR dne 2. 7. 2014,
následné tskové konferenci i reakci ředitele ZZS hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Schwarze, díky
jehož žádost problematku dne 4. 9. 2014 projednávala Vědecká rada ČLK.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 4)
Předseda informoval přítomné o Stanovisku právní kanceláře ČLK ze dne 11. 8. 2014 k otázce
retroaktvity usnesení Sjezdu delegátů ČLK o úhradě členského příspěvku za pozdní vstup,
zpracovaného na základě jednání představenstva ČLK dne 25. 7. 2014.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 5)
Předseda informoval přítomné o své účast na jednání s novým ředitelem ÚZIS Doc. RNDr.
Ladislavem Duškem, Ph.D., dne 28. 8. 2014 v sídle ČLK v Praze a o jeho plánu vytvořit vedle
ENZZ (Evidence nestátních zdravotnických zařízení) a NRPZS (Národní registr poskytovatelů
zdravotních služeb), navázaných na ROS (Registr osob) a ROB (Registr obyvatel), také funkční
Národní registr zdravotnických pracovníků.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 6)
K datu tohoto zasedání má OS ČLK Prahy 5 2 642 členů a tudíž na sjezdu ČLK nárok na 18
delegátů. Předseda přečetl přítomným členům představenstva text e-mailu, který byl
v souladu s usnesením představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 24. 6. 2014 rozeslán všem 18
delegátům sjezdu za OS ČLK Prahy 5 i dvěma náhradníkům: Vážená paní doktorko, vážený pane
doktore, Obvodní sdružení České lékařské komory v Praze 5 má podle počtu jeho členů v současnost
na sjezdu ČLK, který se bude konat 22. – 23. 11. 2014 v hotelu Clarion v Praze, nárok na účast 18
delegátů. Jelikož počet našich delegátů na sjezdech byl v minulých letech vždy nižší, než by měl podle
počtu členů být, dovoluji se na Vás již nyní obrátt s dotazem, zda se zmíněného sjezdu hodláte
zúčastnit. Tato informace je velmi důležitá, neboť v případě nedostatečného počtu delegátů by na
Obvodním shromáždění ČLK Prahy 5 dne 1. 10. 2014 mohly být uskutečněny doplňkové volby.

Následně předseda navrhl, aby t, kteří účast na sjezdu nepotvrdí, byli vyzváni ke zvážení
abdikace, což by doplňkové volby umožnilo.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 7)
Přítomní členové představenstva projednali problematku Obvodního shromáždění ČLK Prahy
5, které se bude konat dne 1. 10. 2014 od 16:30 v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce.
Předseda informoval přítomné, že na Obvodní shromáždění pozval prezidenta ČLK MUDr.
Milana Kubka, náměstka ministra pro zdravotní péči Prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc.,
ředitele Odboru zdravotní péče Regionální pobočky VZP pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj
MUDr. Milana Štěpánka, MBA, ředitele FN v Motole JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, a
ředitele Nemocnice Na Homolce MUDr. Michala Šetlíka., přičemž MUDr. Kubek účast
potvrdil, zatmco JUDr. Ing. Ludvík se omluvil. Představenstvo navrhlo do pracovního
předsednictva 5 členů, do volební komise (pro případ konání doplňkových voleb delegátů
sjezdu ČLK, přičemž představenstvo stanovilo celkový počet jejích členů na tři) 3 členy, do
návrhové komise 3 členy a do mandátové komise rovněž 3 členy. Předseda upozornil, že

podle § 6, čl. 8 Stavovského předpisu č. 2 ČLK (Volebního řádu ČLK) … neobdrží-li kandidát do
funkce delegáta sjezdu (náhradník delegáta sjezdu) nejméně 1/3 hlasů přítomných voličů,
není zvolen. Na závěr tohoto bodu byl sestaven návrh programu Obvodního shromáždění.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 8)
a) Byla projednána jedna žádost o fnanční úlevu.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
b) Byla projednána jedna žádost o potvrzení bezúhonnost jako příloha k žádost o
povolení práce v zahraničí.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽEL 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 21. 10. 2014 v 16:30.

V Praze dne 23. 9. 2014

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

