Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 25. 2. 2016 od 18:30 do 20:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel
Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan
Večeř (dorazil ve 20:00)
Zasedání zahájil předseda v 18:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
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 ze zasedání ze dne 21. 1. 2016
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK 25. 1. 2016 v Praze
3. Informace z porady předsedů OS ČLK 25. 2. 2016
4. Informace o předání vedení pražské Krajské rady ČLK
5. Causa exekučního řízení členky OS ČLK Prahy 5
6. Informace o oslavě 25. výročí obnovení ČLK 14. 4. 2016
7. Projednání došlých žádostí
8. 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 dne 29. 1. 2016 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou
připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 2.
Předseda informoval přítomné o podrobnostech z lednového zasedání představenstva ČLK,
přičemž zápis z něho byl všem členům představenstva rovněž elektronicky zaslán. Předseda
zdůraznil, že stran úhrad péče byl už 27. 10. 2015 všem ředitelům zdravotních pojišťoven
rozeslán dopis s výzvou k jednání o úhradových dodatcích, přičemž prioritami vedení ČLK jsou
bonifikace držitelů diplomu celoživotního vzdělávání, zvýšení úhrad a zmírnění regulací. Po
dohodě s VZP byl 3. 12. rozeslán druhý dopis: ZPŠ, ZPMV a RBP odpověděly ve smyslu, že ČLK
nepovažují za partnera k jednání, nicméně se zdá, že dodatky budou koncipovány obdobně jako
v případě VZP. Právní kancelář bude dodatky analyzovat a komentovat na webu ČLK, avšak
nadále platí, že uzavírat dodatky má smysl jen v případě, že budou pro lékaře výhodnější než
úhradová vyhláška.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 3.
Předseda informoval přítomné, že od 15 do 18 hodin byl přítomen na poradě předsedů
jednotlivých OS ČLK v Kongresovém centru U Hájků v Praze 1, i o nejdůležitějším bodu
programu, kterým byla diskuse o způsobu, jakým bude ČLK prosazovat ty části usnesení XXIX.
sjezdu, jejichž splnění není možné dosáhnout pouhým jednáním; přítomní se shodli na
nutnosti nátlakové akce, jejíž součástí by mělo být pravdivé informování veřejnosti o
špatném stavu zdravotnictví, jehož příčinou je především nedostatek personálu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o tom, že při příležitosti porady předsedů oficiálně předal
vedení pražské Krajské rady ČLK předsedovi OS ČLK Prahy 6 MUDr. Pavlu Lindovskému.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o tom, že ačkoli exekuce na majetek členky OS ČLK Prahy 5
pro nezaplacení nejprve členského příspěvku a poté pokuty, udělené Čestnou radou, byla
zastavena, exekutorka na úhradě nákladů nadále trvá, o čemž byl předseda informován
dopisem ředitele Právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha ze dne 22. 2. 2016. Představenstvu
byl proto předložen návrh na úhradu nákladů na exekuci, ale současně i na podání stížnosti
na exekutorku k Exekutorské komoře z důvodu procesně nesprávného postupu, kterým dle
názoru JUDr. Potůčkové poškodila dobré jméno ČLK.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o chystané oslavě 25. výročí obnovení ČLK, která se bude
konat dne 14. 4. 2016 v Obecním domě. Rovněž členy představenstva vyzval, aby si v případě
zájmu včas zarezervovali vstupenky na večerní koncert, který bude součástí oslavy.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Byly projednány došlé žádosti: 5 žadatelům byl členský příspěvek na rok 2016 prominut
z důvodu věku a 6 z důvodů sociálních.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
V rámci různého byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na středu 30. 3. 2016
od 18:00. Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 20:30.
V Praze dne 25. 2. 2016
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

