
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 30. 3. 2016 od 18:30 do 21:00 

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 20:30) 

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 25. 2. 2016 
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK 27. 2. 2016 v Praze 
3. Causa exekučního řízení členky OS ČLK Prahy 5 
4. Informace o oslavě 25. výročí obnovení ČLK 14. 4. 2016 
5. Projednání došlých žádostí 
6. 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 24. 3. 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 únorového zasedání představenstva ČLK, 

přičemž zápis z něho byl všem členům představenstva rovněž elektronicky zaslán 29. 3. 

Předseda zdůraznil, že stran představenstvo navrhlo Ministerstvu zdravotnictví zrušení 

vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče a vyjádřilo nesouhlas s vyhláškou o 

požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, jejíž novelizace byla 

navíc Ministerstvem zdravotnictví odsunuta na neurčito, i s ministerským návrhem novely 

zákona o specializačním vzdělávání lékařů. Jelikož podle návrhu další ministerské novely 

zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění by platba za tzv. státní pojištěnce měla být 

závislá na vývoji průměrné mzdy, navrhuje ČLK, aby vyměřovacím základem bylo od 1. 1. 

2017 30 %, od 1. 1. 2018 40 % a od 1. 1. 2019 50 % průměrné mzdy. Z důvodu zachování 

ceny časopisu Tempus medicorum odsouhlasilo představenstvo snížení gramáže užívaného 

papíru z 65 na 60 g/m2. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 



Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o tom, že po konzultaci s JUDr. Potůčkovou dal dne 15. 3. 

2016 příkaz k úhradě nákladů, nárokovaných JUDr. Janou Tvrdíkovou. V souladu s bodem č. 

5 usnesení z únorového zasedání byla na exekutorku JUDr. Tvrdíkovou podána stížnost 

k Exekutorské komoře z důvodu procesně nesprávného postupu, kterým dle názoru JUDr. 

Potůčkové poškodila dobré jméno ČLK.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda připomněl přítomným, aby si v případě zájmu zarezervovali vstupenky na večerní 

koncert, který bude součástí oslavy 25. výročí obnovení ČLK, která se bude konat dne 14. 4. 

2016 v Obecním domě. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Byly projednány došlé žádosti: 3 žadatelům byl členský příspěvek na rok 2016 prominut 

z důvodu věku, jednomu z důvodů sociálních a jednomu ze sociálních důvodů snížen na 

1 148,- Kč. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

Ad 6. 

V rámci různého byly projednány dotazy dvou členů OS ČLK Prahy 5: jeden se týkal výše 

členského příspěvku jednatele poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou, 

jenž je dle ustanovení § 5 odst. 4 písm. d Stavovského předpisu č. 7 stejný jako v případě 

lékaře ve vedoucí funkci, druhý kauzy lékaře, který se cítí být poškozen pomluvami svého 

kolegy; bylo mu doporučeno obrátit se na Etickou komisi ČLK. 

Termín příštího zasedání představenstva byl stanoven na středu 27. 4. 2016 od 17:00. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 21. hodin. 

 

  

V Praze dne 30. 3. 2016 

 

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                                  Ověřil: Dr. Petr Přikryl 


