Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 24. 6. 2014 od 16:30 do 17:50
Přítomni: MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr.
Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř (od 17 hodin).
Omluveni: MUDr. Soňa Csémyová a MUDr. Tomáš Nedělka
Zasedání představentsva 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 20. 5. 2014
2. Informace o setkání zaměstnanců ČLK
3. Informace o jednání na MZ ČR
4. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
5. Informace z porady předsedů OS ČLK
6. Zvýhodnění pro mladé lékaře
7. Problematka tzv. klinických dnů při vydávání Diplomů CŽV
8. Projednání žádost o fnanční úlevy a Diplom CŽV
9. Termín obvodního shromáždění lékařů ČLK Prahy 5
10. 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 průběhu a nejzávažnějších bodech setkání zaměstnanců
ČLK, jež se konalo ve dnech 2. a 3. 6. v Brně, a kterého se s paní Staňkovou zúčastnil.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 3)
Předseda informoval přítomné o jednání o návrhu nového zákona o zdravotních prostředcích
na MZ ČR dne 10. 6. 2014, kterého se za ČLK zúčastnil (viz zápis ze zasedání republikového
představenstva ČLK ze dne 12. 10. 2014).
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 4)
Dr. Petr Přikryl informoval přítomné o průběhu a nejzávažnějších bodech zasedání
republikového představenstva ČLK, které se konalo dne 12. 6. 2014 v hotelu Fabrika

v Humpolci, především o jednání prezidenta ČLK s předsedy ČSSD, ANO a KDU–ČSL,
ministryní spravedlnost Prof. Válkovou, lékaři poslanci a senátory a vedením VZP, dále o
záměru prezidenta ČLK dosáhnout v rámci novely zákona o komorách posílení pravomocí ČLK,
o komisi MZ ČR (jejímž členem je viceprezident ČLK), která byla pověřena přípravou věcného
záměru novely zákona o vzdělávání lékařů, a o návrhu Dr. Volemana na změnu stavovského
předpisu ČLK č. 2 (Volebního řádu) ve smyslu zrušení třetho odstavce § 1 o maximálně dvou
funkčních obdobích za sebou.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 5)
Člen republikového představenstva Dr. Petr Přikryl informoval přítomné o průběhu a
nejzávažnějších bodech porady předsedů, která se konala po zasedání republikového
představenstva ČLK dne 12. 6. 2014 v hotelu Fabrika v Humpolci.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
ad 6)
Přítomní členové představenstva pokračovali v diskusi o možnostech fnanční podpory
mladých lékařů. Na základě rozhodnut z minulého zasedání, podle něhož by lékařům do 30
let, kteří dosud neabsolvovali atestační zkoušku, byla na její první termín poskytnuta fnanční
dotace, která by byla poukázána na účet lékaře na základě předloženého originálu účetního
dokladu o zaplacení atestačního poplatku, bylo zjištěno, že atestační poplatek pro lékaře činí
při prvním termínu 500,- Kč, při druhém 3 500,- Kč a při třetm 5 000,- Kč. K dnešnímu dni
eviduje OS ČLK celkem 61 členů do 30 let věku, a proto představenstvo rozhodlo, aby
lékařům do 30 let věku byla poskytnuta dotace ve výši 500,- Kč, splatná podle výše
uvedených pravidel.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 7)
Předseda informoval přítomné o žádost dalšího člena OS ČLK Prahy 5 o vydání Diplomu
celoživotního vzdělávání pouze na základě absolvování klinických dnů. Ve shodě s bodem č. 6
zápisu ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 20. 5. 2014 informoval Dr. Kubíček o
tomto problému účastníky setkání zaměstnanců ČLK v Brně, a písemně rovněž prezidenta ČLK
Dr. Kubka a viceprezidenta Dr. Mrozka s návrhem, aby od žadatelů o Diplom CŽV bylo
vyžadováno následující písemné potvrzení vedoucího lékaře školícího pracoviště.
Potvrzuji, že MUDr. XY absolvoval na našem pracovišt od (den, měsíc, rok) do (den, měsíc,
rok) celkem X klinických dnů (tj. nejméně čtyřhodinových edukačních pobytů), přičemž
jmenovaný v uvedeném období nebyl vzhledem k našemu pracovišt v zaměstnaneckém či
obdobném pracovně právním vztahu. Podepsán MUDr. XY, vedoucí lékař
V této souvislost však předseda předložil k projednání výše zmíněný případ dalšího člena OS
ČLK Prahy 5, pracujícího 4 dny v týdnu ve své privátní mimopražské ambulanci, a dojíždějícího
na jeden klinicky den do FN Motol, přičemž zde má malý pracovní úvazek. Přítomní rozhodli,

že na svém stanovisku z minulého zasedání trvají, nicméně že podobné žádost budou
představenstvem posuzovány individuálně.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 8)
a) Projednání 2 žádost o fnanční úlevu:
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
b) Projednání žádost o vydání Diplomu CŽV (viz bod č. 7 tohoto zápisu výše).
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 9)
Po diskusi byl stanoven termín obvodního shromáždění lékařů ČLK Prahy 5 na začátek října
2014 (tj. na 1., 2. nebo 6. 10. dle možnost pronájmu Kongresového sálu Nemocnice Na
Homolce) v 16:30, přičemž se přítomní shodli na tom, že elektronickou poštou budou
s předsthem osloveni všichni delegát sjezdu i jejich náhradníci s dotazem, zda počítají
s účast na sjezdu (a pokud ne, zda hodlají abdikovat), aby případně mohla být na
shromáždění provedena doplňková volba delegátů.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 10)
V rámci „Různého“ informoval předseda o problematce poskytování pracovně lékařských
služeb, k čemuž přijala na jeho podnět Vědecká rada ČLK na svém zasedání dne 19. 6. 2014
příslušné stanovisko.
Dr. Chodová slíbila, že v návaznost na bod č. 7 tohoto zápisu připraví pro projednání na
sjezdu ČLK návrh novely stavovského předpisu č. 16 (Systém celoživotního vzdělávání lékařů),
zejména ustanovení § č. 4 a 9.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 17:45 s tm, že termín příštho zasedání
byl konsensuálně stanoven na úterý 23. 9. 2014 v 16:30.

V Praze dne 24. 6. 2014

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

