
 

 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

 

konaného dne 25. 2. 2019 od 15:30 do 18:00 

 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná, 

Dr. Milan Odehnal, Dr. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá  

Omluveni: Dr. Petr Přikryl a Dr. Jan Večeř  

Zasedání zahájil předseda v 15:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako 

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Csémyovou. 

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

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění: 

1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání ze dne 29. 1. 2019 
2. Příspěvek členům OS ČLK Prahy 5 na vzdělávaní 
3. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 23. 2. 2019 
4. Informace o poradě předsedů a pasování Rytíře lékařského stavu  
5. Projednání došlých žádostí 
6. Různé 

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

Ad 1.  

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 29. 1. 2018, požádal předseda o 

případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

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

Ad 2. 

Představenstvo se po krátké diskusi shodlo na tom, že příspěvek pro všechny členy OS ČLK 

Prahy 5 na vzdělávání (odborné kongresy a sympozia) ve výší 1 000,- Kč bude poskytován i 

v roce 2019. Je možno jej čerpat i na více vzdělávacích akcí do vyčerpání uvedeného limitu. 

Podmínkou poskytnutí příspěvku je dodání dokladů o zaplacení účastnického poplatku (popř. 

účastnických poplatků) i o potvrzení účasti do kanceláře OS ČLK Prahy 5 nejpozději do konce 

února 2020.   

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

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které 

se konalo dne 23. 2. 2019 v Praze. 

a) Vyúčtování 23. Plesu lékařů českých skončil ztrátou ve výši 217 395,- Kč, což odpovídá 

ztrátám i v předcházejících pěti letech. 

b) Stran Domu lékařů byla Ing. arch. Jiřím Rymešem dokončena projektová 

dokumentace a podána žádost o vydání rozhodnutí k zahájení řízení o vydání 



 

 

stavebního povolení. Představenstvem byla rovněž schválena Příkazní smlouva s Ing. 

Jaroslavem Havlíkem o zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora 

BOZP s termínem do září 2010 za cenu 1 514 000,- Kč bez DPH. 

c) Představenstvo schválilo dotaci ve výši 200 000,- Kč na Mistrovství světa lékařů ve 

fotbale, které se na přelomu června a července 2019 bude konat v mexickém 

Cancunu. 

d) Zavedení elektronických receptů mělo podle odhadu SÚKL přinést úspory ve výši 

jedné miliardy Kč ročně, podle odhadu MZ ČR ve výši nejméně 400 000,- Kč. Na dotaz 

prezidenta ČLK z 31. 1. 2019 odpověděla ředitelka SÚKL PharmDr. Marcela 

Škrabalová dopisem z něhož vyplývá, že skutečnou výši případné úspory nelze 

vyčíslit. 

e) Ohledně neschopenek hrozí reálné riziko, že potvrzení o vzniku a zániku PN by lékaři 

od 1. 7. 2019 vystavovali elektronicky, ale ostatní čtyři díly formuláře by museli 

vystavovat v papírové podobě. MUDr. Kubek proto poslance i zástupce MPSV ČR 

upozornil, že s touto praxí lékaři jednoznačně nebudou souhlasit. 

f) Dne 22. 2. 2019 informovala ministryně práce a soc. věcí Maláčová prezidenta Kubka 

o tom, že namísto původně slíbené plošné kontroly dodržování zákoníku práce ve 

všech lůžkových zdravotnických zařízeních navrhla Ministerstvu zdravotnictví jednání 

ohledně řešení odstranění nedeklarované práce přesčas. 

g) Představenstvo bylo informováno o tom, že Česká gynekologická a porodnická 

společnost podepsala se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR memorandum o tom, že 

podmínkou smluvního vztahu pro lékaře by nově měla být povinnost minimálně dvou 

pohotovostních služeb v lůžkovém ZZ za měsíc po dobu pěti let od uzavření smlouvy, 

což představenstvo prohlásilo za diskriminující a se strany ČGPS za nekolegiální. 

h) Představenstvo bylo informováno o tom, že MZ ČR plánuje zvázat mladé lékaře po 

absolvování specializační přípravy v rámci tzv. rezidenčního programu, aby při 

nesplnění povinnosti několika let práce v ČR byli povinni uhradit příslušnou část 

finanční podpory vyplacené na rezidenční místo, což představenstvo považuje za 

nepřijatelné. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o tom, že ve čtvrtek 14. 3. 2019 se v Břevnovském klášteře 

v Paze bude od 15 hodin konat porada předsedů jednotlivých OS ČLK a od 19 hodin pak 

slavnostní pasování Rytíře českého lékařského stavu.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Bylo projednáno celkem 8 žádostí o snížení či prominutí členského příspěvku na rok 2019 

s následujícím výsledkem: ve 3 případech byl příspěvek prominut z důvodu věku nad 75 let, v 

jednom případě z důvodu velmi nízkého pracovního úvazku a ve 2 případech z důvodu 



 

 

dlouhodobé pracovní neschopnosti; v jednom případě byl příspěvek snížen na polovinu (tj. 

na 1 586,- Kč) z důvodu nízkého pracovního úvazku a v jednom na 500,- Kč z důvodu 

starobního důvodu od 31. 3. 2019.   

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byly přijaty. 

Ad 6. 

V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva, které se uskuteční 

ve středu 27. března 2019 v 16:30.   

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

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00. 

V Praze dne 25. 2. 2019 

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                        Ověřila: Dr. Soňa Csémyová 


