Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 4. 3. 2014 od 16:30 do 17:55
Přítomni: MUDr. Abdulsalam Alazani (do 16:40 jako host, poté jako člen představenstva),
MUDr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl, MUDr.
Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř (od 17:30)
Omluveni: MUDr. Soňa Csémyová a MUDr. Tomáš Nedělka
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16,30, konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky:
1. Potvrzení rezignace Dr. Vymazala na funkci člena představenstva
2. Kooptace Dr. Alazani
3. Kontrola zápisu zasedání ze dne 28. 1. 2014
4. Zveřejňování zápisů ze zasedání na webu OS ČLK P-5
5. Problematka účtů OS ČLK Prahy 5 – nabídky České spořitelny a Komerční banky
6. Dopis prezidenta ČLK členům o nové dohodě s VZP z 29. 1. 2014
7. Další možnost zvýšení příjmů ambulantních specialistů (informace z 1. 3. 2014)
8. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
9. Ukončení smlouvy s operátorem na modem k internetu
10. Problematka primářských licencí
11. Projednání došlých žádost
12. Informace o anketě ČLK stran doporučení jejího představenstva k paliatvní péči
13. Informace o konferenci ČLK na téma 24hodinové dostupnost lékařské péče
14. Informace o poradě předsedů a slavnostním pasování Rytře čes. lékařského stavu
15. Různé
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 1)
Předseda informoval přítomné o svém e-mailu Prim. Vymazalovi ze dne 29. 1. 2014
s dotazem na jeho údajné rozhodnut rezignovat na funkci člena představenstva (viz bod 2
zápisu z minulého zasedání), což Prim. Vymazal potvrdil rovněž e-mailem téhož dne ve 14:50
(všem členům představenstva elektronicky zasláno s návrhem zápisu v 19:01).
ad 2)
Ve shodě s předcházejícím bodem i s usnesením představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 26.
11. 2013 byl proto předsedou osloven Dr. Abdulsalam Alazani s návrhem jeho kooptace za
člena představenstva.
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.

ad 3)
Předseda přečetl zápis z minulého zasedání, přičemž upozornil na doplnění informace o
dopisu Revizní komise OS ČLK Prahy 5, která sice na jednání zazněla, ale v původním návrhu
zápisu chybně nebyla uvedena. Současně byla provedena kontrola všech přijatých usnesení
bez připomínek.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 4)
Předseda navrhl přítomným automatcky zveřejňovat zápisy ze zasedání představenstva na
webu OS ČLK Prahy 5, vždy však až po vypořádání připomínek a odsouhlasení ověřovatelem,
resp. ověřovateli.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 5)
Předseda informoval přítomné o vyžádané nabídce České spořitelny, a. s., která mu byla
elektronicky doručena dne 4. 2. 2014, i o nabídce Komerční banky, a. s., kterou dne 6. 2. 2014
zaslal Dr. Alazani. Obě nabídky byly zaslány k předběžnému posouzení paní Staňkové, která
následně vypracovala tabulku se srovnáním nabízených služeb a jejich cen, tj. výhod i
nevýhod. Členové představenstva se po diskusi rozhodli hlasovat o ponechání stávajícího
účtu u Raifeisenbank, a. s., do konce roku 2014 a o pověření Dr. Kubíčka a paní Staňkové
k založení účtu u Komerční banky, a. s., jejíž nabídku vyhodnotli jako nejvýhodnější.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 6)
Předseda informoval přítomné o dopisu prezidenta ČLK z 29. 1. 2014, jímž informoval členy
komory o své nové dohodě s ředitelem VZP Ing. Kabátkem o bonifkaci praktckých lékařů,
ambulantních specialistů a ambulantních gynekologů, kteří VZP doloží, že jsou držiteli
platného Diplomu celoživotního vzdělávání, přičemž termín předložení diplomu byl
prodloužen do 31. 3. 2014. Rozhodnutm předsedy byl dopis zveřejněn i na webových
stránkách OS ČLK Prahy 5.
Dr. Chodová sdělila osobní zkušenost se zmíněnou dohodou: zatm v praxi nefunguje,
v úhradových dodatcích či cenových ujednáních není zmíněna a není vymahatelný. Prý bude
zohledněna až v rámci vyúčtování kalendářního roku 2014 v roce 2015 a navíc automatcky
pouze u lékařů – fyzických osob (např. u s. r. o. není VZP schopna informace o Diplomu CŽV
přiřadit k příslušné právnické osobě – nutno hlásit individuálně). Členové představenstva
požádali Dr. Kubíčka a Dr. Přikryla, aby tato fakta byla tlumočena na poradě předsedů OS ČLK
koncem března (viz dále).

ad 7)
Předseda informoval přítomné o další možnost zvýšení příjmů ambulantních specialistů,
kterou po dalším svém jednání s vedením VZP zveřejnil prezident ČLK MUDr. Milan Kubek
dne 1. 3. 2014. Předseda navrhl, aby informace o této dohodě byla také zveřejněna na
webových stránkách OS ČLK Prahy 5.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 8)
Dr. Přikryl jako člen republikového představenstva informoval přítomné o problematce,
projednávané na posledním zasedání tohoto orgánu ČLK dne 1. 3. 2014, především o
zmíněných dohodách Dr. Kubka s VZP, o jednání prezidenta ČLK s novým ministrem
zdravotnictví, o vypovězení smlouvy frmou PlayNet, s. r. o., která pro ČLK zajišťovala
elektronické vzdělávání (tzv. e-learning), o jednání ČLK s pojišťovnou Kooperatva, a. s., o
nové rámcové smlouvě, zohledňující změny v důsledku vydání nového Občanského zákoníku,
a o poradě administratvních pracovníků ČLK ve dnech 2. – 3. 6. 2014 v Brně.
ad 9)
Paní Staňková informovala přítomné o aspektech ukončení smlouvy s operátorem na modem

k internetu, která zanikne ke dni 25. 3. 2014 bez jakékoli penalizace.
ad 10)

Předseda informoval přítomné o provedené kontrole platnost stávajících primářských licencí
členů OS ČLK Prahy 5. Jelikož – jak bylo uvedeno již v zápisu z minulého zasedání – tento doklad
sice podle stávající legislatvy nemusí vyžadovat zaměstnavatel, avšak nesplnění uvedené podmínky
by mělo být podnětem pro příslušnou revizní komisi ČLK, byli všichni lékaři, jejichž primářská licence
pozbyla platnost, na tuto skutečnost písemně upozorněni spolu s výzvou k podání žádost o vydání
nové. Členové představenstva se z toho důvodu rozhodli požádat personální odd. FN Motol

(zajist Dr. Kubíček) a Nemocnice Na Homolce (zajist P. Staňková) o aktuální seznam
přednostů a jejich zástupců.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 11)
Předseda informoval přítomné o došlých žádostech členů OS ČLK Prahy 5, jejichž projednání
je v kompetenci představenstva. Formou hlasování bylo následně představenstvem
individuálně posouzeno několik žádost členů OS ČLK Prahy 5 o prominut či snížení členského
příspěvku (z důvodu věku nad 75 let či nezaměstnanost) a dvě problematcké žádost o
vydání Diplomu CŽV.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
ad 12)

Předseda informoval přítomné o elektronické anketě ČLK, uveřejněné dne 27. 2. 2014, která
má za cíl analyzovat doporučení představenstva k postupu při rozhodování o změně léčby
intenzivní na léčbu paliatvní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit
svou vůli, vydaného v roce 2010.
ad 13)
Předseda informoval přítomné o konferenci ČLK s názvem 24hodinová dostupnost lékařské
péče, která se bude konat dne 6. 3. 2014 od 14 hodin v budově Poslanecké sněmovny na
Malé Straně ve Sněmovní ulici č. 1, a na níž je nutno se předem přihlásit.
ad 14)
Předseda informoval přítomné o poradě předsedů dne 27. 3. 2014 od 15 hodin. Dále
upozornil že téhož dne v 19 hodin bude Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc., v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera slavnostně pasován na Rytře českého lékařského stavu.
ad 15)
V rámci „různého“ požádal Dr. Šmilauer o aktvní inzerci webových stránek OS ČLK Prahy 5
mezi jeho členy a o zřízení telefonického záznamníku v kanceláři OS ČLK Prahy 5 pro případ
dovolené či pracovní neschopnost sekretářky.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 17:55 s tm, že termín příštho zasedání
byl konsensuálně stanoven na úterý 22. 4. 2014 v 16:30.

V Praze dne 4. 3. 2014

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

