
 

 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

 

konaného dne 29. 1. 2019 od 17:30 do 20:30 

 

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

Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl , Dr. Ida Reissová, Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř 

Hosté: Dr. Margareta Beyerová, Dr. Martin Gadireddi, Dr. Ing. Monika Hilšerová, Dr. Petr 

Laštůvka, Dr. Petr Lesný a Dr. Hana Potůčková  

Zasedání zahájil předseda v 17:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako 

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Csémyovou. 

Hlasování: PRO – 9, 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 14. 12. 2018 
2. Informace o tzv. Reformě primární péče 
3. Informace o kontrole dodržování zákoníku práce v lůžkových ZZ  
4. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 26. 1. 2019 
5. Projednání došlých žádostí 
6. Různé 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1.  

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 14. 12. 2018, z něhož ověřený 

zápis byl všem členům představenstva OS ČLK Prahy 5 zaslán elektronicky dne 18. 1. 2019, 

požádal předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 

Předseda informoval přítomné o tzv. Reformě primární péče, kterou připravuje pracovní 

skupina, jmenovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR bez přítomnosti zástupců ČLK, kteří přes 

deklaraci svého zájmu nebyli přizváni. Dne 20. 12. 2018 obdržela ČLK materiál s názvem 

Koncepce změn primární péče v ČR s výzvou k připomínkám. Prezident Kubek se následně 

obrátil na představenstvo s žádostí o podklady k připomínkám, a vzhledem k tomu, že 

zásadní připomínky neobdržel, napsal místo nich věcnou, nicméně současně poměrně 

kritickou odpověď, kterou členům představenstva rozeslal 7. 1. 2019 a o den později odeslal 

ministru Vojtěchovi. Jelikož teprve poté několik členů představenstva (především praktičtí 

lékaři) zareagovalo na dopis prezidenta ČLK odmítavě, připravil Dr. Kubek svojí verzi 

připomínek, o které dne 26. 1. jednalo představenstvo, stejně jako o alternativní verzi, jejímž 

autorem byl člen představenstva MUDr. Petr Němeček. Na zmíněném zasedání však ani 

jeden z návrhů potřebnou většinu hlasujících nezískal, takže na MZ nakonec žádné 

připomínky ČLK ke Koncepci změn primární péče v ČR odeslány nebyly.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 



 

 

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o tom, že prezident ČLK dne 10. 1. 2019 jednal s ministryni 

práce a sociálních věcí Mgr. Janou Maláčovou, kterou požádal o provedené kontroly 

dodržování Zákoníku práce a dalších právních předpisů v nemocnicích a léčebnách v ČR. 

Podle Prof. MUDr. Pafka, který s ministryní o stejné věci jednal později, ministryně 

podmínila kontrolu písemnou žádostí ČLK i LOK-SČL, přičemž Dr. Kubek žádost odeslal, ale 

Dr. Engel doporučil, aby kontroly byly provedeny nejdříve v Ministerstvem zdravotnictví 

přímo řízených organizacích, neboť případně nalezené závažné nedostatky v menších 

nemocnicích by mohly vést k jejich úplnému uzavření (dále viz bod č. 4 zápisu).   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které 

se konalo dne 26. 1. 2019 v Praze. 

a) V rámci probíhající diskuse o návrhu ministra Vojtěcha na změnu zákona o 

zdravotnických komorách zaslaly ČSK a ČLnK až těsně před vánočními svátky své 

připomínky v podobě věcného záměru, které právní kancelář ČLK zapracovala do 

původního návrhu ČLK a prezident dne 17. 1. 2019 prezidenty partnerských komor 

vyzval, aby o finálním znění společného návrhu jednali osobně. 

b) Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem je plánováno 

na pondělí 4. 3. 2019 v prostorách Úřadu vlády. 

c) V rámci vyjednávání podpory ČLK ze strany politické opozice proti záměru MZ ČR 

cestou novelizace zákona o zdravotnických komorách se Dr. Kubek dne 11. 12. 2018 

setkal s předsedou Pirátské strany PhDr. Ivanem Bartošem a expertem strany pro 

zdravotnictví Ing. Petrem Třešňákem a dne 23. 1. 2019 s předsedou ODS Prof. PhDr. 

Petrem Fialou a předsedou poslaneckého klubu Ing. Zbyňkem Stanjurou. 

d) V návaznosti na informaci, uvedenou v bodě 3. tohoto zápisu, se představenstvo 

jednomyslně usneslo, že trvá na tom, aby stát zajistil provedení plošné kontroly 

dodržování Zákoníku práce a dalších právních předpisů (zejména vyhlášky o 

minimálním personálním vybavení a pravidel zaměstnávání cizinců) ve všech 

nemocnicích a léčebnách v České republice. 

e) Na pozvání Dr. Kubka se dne 22. 1. 2019 v prostorách sídla ČLK v Praze konalo další 

setkání neformálního Lékařského poslanecko-senátorského klubu (t. č. je mezi 

poslanci 17 a mezi senátory 12 lékařů nebo lékařek – členů ČLK). Akce se zúčastnil 

rovněž ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch. 

f) V prosinci bylo do ČLK přijato celkem 43 lékařů, z toho 14 lékařů ze zahraničí či 

absolventů zahraniční lékařské fakulty. 

g) Z důvodu plánované rekonstrukce Domu lékařů dokončuje Ing. arch. Jiří Rymeš na 

základě uzavřené Smlouvy o dílo projektovou dokumentaci pro stavební řízení a 

provedení stavby s termínem 31. ledna 2019. Do tří pracovních dní poté budou 



 

 

podány žádosti dotčeným správním orgánům o vydání rozhodnutí nezbytných k 

zahájení řízení o vydání stavebního povolení. Současně probíhají jednání se 

společností Zásilkovna a. s. o ukončení nájemního vztahu prostor v budově. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Bylo projednáno celkem 14 žádostí o snížení či prominutí členského příspěvku na rok 2019 

s následujícím výsledkem: ve 4 případech byl příspěvek prominut z důvodu věku nad 75 let, 

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

pracovní neschopnosti a mateřské dovolené,  ve 4 případech byl příspěvek snížen na 

polovinu (tj. na 1 586,- Kč) z důvodu nízkého pracovního úvazku, v jednom případě bylo 

k rozhodnutí vyžádáno doložení dalších skutečností a v jednom případě byla žádost 

zamítnuta jako neopodstatněná.   

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byly přijaty. 

Ad 6. 

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

v pondělí 25. února 2019 v 16:30.   

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 20:30 hod. 

V Praze dne 29. 1. 2019 

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


