Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 27. 4. 2016 od 17:00 do 19:00
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel
Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal a Dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Milan Odehnal, Petr Přikryl a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 17:00, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šedivou.
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 ze zasedání ze dne 30. 3. 2016
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK 1. 4. 2016 v Praze
3. Informace o poradě předsedů OS ČLK 7. 4. 2016
4. Informace o akci ČLK Zdravotnictví volá o pomoc
5. Informace o oslavě 25. výročí obnovení ČLK 14. 4. 2016
6. Informace o volebním sněmu LOK – SČL 20. 4. 2016
7. Informace o zasedání pražské Krajské rady ČLK 20. 4. 2016
8. Projednání došlých žádostí
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 dne 19. 4. 2016 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou
připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 2.
Předseda informoval přítomné o podrobnostech z dubnového zasedání představenstva ČLK,
přičemž zápis z něho byl všem členům představenstva rovněž elektronicky zaslán 19. 4.
Předseda zdůraznil zejména akci Zdravotnictví volá o pomoc; představenstvo odsouhlasilo
smlouvu o spolupráci s firmou Ewing Public Relations, s. r. o., Jiřího Hrabovského, jejíž služby
se osvědčily LOK – SČL při akci Děkujeme, odcházíme.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o poradě předsedů, která se konala 7. dubna 2016 od 15
hodin v pražském sídle ČLK, přičemž zápis z ní byl rovněž všem členům představenstva
elektronicky zaslán 19. 4. Probírala se celkem 4 témata: novela zákoníku práce (ČLK požaduje

sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic a dovolenou v délce 6 týdnů, naopak
nesouhlasí s omezením plurality odborových organizací), dohodovací řízení o úhradách péče
na rok 2017 (viz zápis ze zasedání představenstva), platby za státní pojištěnce a jako hlavní
bod akce Zdravotnictví volá o pomoc. Dr. Kubek vysvětlil Krizový plán ČLK, který má 5 bodů:
1) dostat peníze do zdravotnictví (zvýšení plateb za státní pojištěnce)
2) dostat peníze do ZZ (všem od ZP stejně, reál. ceník výkonů, valorizace práce +10 % ročně)
3) dostat peníze k zaměstnancům (tabulky pro zdravotníky, platy = mzdy)
4) vzdělávání (novela příslušného zákona, na níž se přestalo pracovat)
5) důsledná kontrola ZZ (ČLK požaduje zpět pravomoc kontroly personálního vybavení ZZ)
Zástupci společnosti Ewing Public Relations, s. r. o., předvedli koncept informační kampaně
v elektronických médiích a upozornili na adresu: zdravotnictvivolaopomoc@clkcr.cz, na
kterou prosí hlásit problémy s dostupností zdravotní péče.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o akci Zdravotnictví volá o pomoc v chronologickém přehledu:
- 28. 2. Dr. Kubek informoval předsedy OS ČLK o zahájení kampaně a plánu dalších akcí
- 2. 3. zaslal Dr. Kubek premiérovi otevřený dopis o příčinách krize českého zdravotnictví
s žádostí o jednání na úrovni koalice se zastoupením krajů
- 7. 3. uspořádala ČLK 1. tiskovou konferenci, kterou přenášela živě ČT 24
- 8. 3. vyšel v deníku Blesk první podpůrný inzerát upozorňující občany, že ČLK již není
schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče
- 9. 3. za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka jednal Dr. Kubek s předsedou vlády
Mgr. Sobotkou, informace o krizovém plánu pro zdravotnictví
- 14. 3. uspořádala ČLK 2. tiskovou konferenci na téma odchodů našich lékařů do zahraničí a
rostoucí závislost našeho zdravotnictví na práci cizinců, konferenci přenášela živě ČT 24
- 17. 3. vyšel v Deníku druhý podpůrný inzerát upozorňující občany na krizi zdravotnictví
- 18. 3. se na MZ sešel Krizový štáb (včetně např. AČMN) za účasti ČLK, kde ministr slíbil
nárůst platby za státní pojištěnce v následujících 3 letech vždy o 10 miliard Kč a růst platů
zdravotníků v následujících 3 letech každoročně o 10 %
- 31. 3. uspořádala ČLK 3. tiskovou konferenci na téma rozpadu sítě interních, chirurgických a
gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic (Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. - vnitřní
lékařství, Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie, Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. gynekologie a porodnictví)
- 5. 4. dohoda Dr. Kubka s předsedou ČMKOS Středulou o spolupráci při prosazování
Krizového plánu pro zdravotnictví byla prezentována na společné tiskové konferenci
- 8. 4. jednání Dr. Kubka s vicepremiérem a předsedou KDU–ČSL Bělobrádkem, který na
následující společné tiskové konferenci podpořil svolání koaliční trojky
- 11. 4. první e-mail ČLK členům s vysvětlujícím dopisem Dr. Kubka
- 12. 4. tisková konference po jednání Dr. Kubka s Dr. Engelem

- 19. 4. uspořádala ČLK 4. tiskovou konferenci za účasti předsedy Asociace ZZS Dr. Marka
Slabého na téma personální situace ZZS (chybí 394 lékařů) a nemocnic (chybí 935 lékařů)
Jelikož představenstvo OS ČLK Prahy 2 podpořilo akci částkou 200 000,- Kč a představenstvo
OS ČLK Olomouc částkou 100 000,- Kč, navrhl předseda akci podpořit částkou ve výši
100 000,- Kč.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o průběhu oslavy 25. výročí obnovení ČLK, která se konalo
dne 14. 4. 2016 v Obecním domě v Praze za přítomnosti řady zahraničních hostů a
vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše, který se nejprve omluvil, ale po zjištění, že
ministr Němeček odletěl služebně do zahraničí, se dostavil a přednesl velmi zvláštní
gratulaci. Součástí oslav bylo slavnostní pasování Prof. Pavla Pafka rytířem lékařského stavu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o volebním sněmu LOK – SČL, který se konal dne 20. 4. 2016
v Paláci Caritas na Karlově náměstí v Praze, na němž byli znovu zvoleni MUDr. Martin Engel
(předseda), MUDr. Jana Vedralová a MUDr. Miloš Voleman (místopředsedové).
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Předseda informoval přítomné o zasedání pražské Krajské zdravotní rady ČLK, která se
konalo dne 20. 4. 2016 v pražském sídle ČLK.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 8.
Byly projednány došlé žádosti: Dvěma žadatelům byl členský příspěvek na rok 2016
prominut z důvodu věku, jednomu z důvodů zdravotních a jednomu z důvodu
dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí snížen na 1 148,- Kč. Pro žadatelku o registraci
v jiném OS ČLK a další úkony byla formulována odpověď s vysvětlením.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Ad 6.
V rámci různého byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na středu 18. 5. 2016
od 16:30. Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 19 hodin.
V Praze dne 27. 4. 2016
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřila: Dr. Lucie Šedivá

