
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 10.03.2015 od 16:30 do 18:00

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Chodová, MUDr. Pavel 

Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Petr Přikryl, Dr. Tomáš Šmilauer a Dr. Jan Večeř

Omluveni: Dr. Tomáš Nedělka

Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je 

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.

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 zasedání ze dne 20. 01. 2015
2. Problematika sídla OS ČLK Prahy 5:

a) Informace o zadání poptávky společnosti RE/MAX Horizont
b) Informace o schůzce předsedů OS Prahy 19. 02.2015
c) Informace o jednání s vedením FN v Motole
d) Informace o nabídce kancelářských prostor
e) Prohlídka nabízených kancelářských prostor
f) Usnesení představenstva

3. Informace o zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely vyhlášky č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

4. Informace o novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování

5. Informace o novele zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace státních 
příslušníků členských států EU, která současně novelizuje též zákon č. 95/2004 Sb., o 
vzdělávání lékařů (5. 3. 2015)

6. Informace o slavnostním pasování Rytířky českého lékařského stavu
7. Projednání došlých žádost
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 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

ad 2. a)

Předseda informoval přítomné o tom, že dle usnesení představenstva k bodu č. 3 zápisu 

z minulého zasedání dne 20.01.2015 zadal poptávku na nebytové prostory v Praze 5 realitní 

společnosti RE/MAX Horizont, přičemž podotkl, že podle posledních statistik tato firma 

údajně realizuje v současnosti nejvíce obchodů s nemovitostmi na světě.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.



ad 2. b)

Předseda informoval přítomné o průběhu schůzky předsedů všech pražských OS ČLK, kterou 

svolal prezident MUDr. Milan Kubek na 19. 2. 2015. Z referencí účastníků vyplynulo, že 

většina pražských OS sídlí v kancelářských prostorách velkých nemocnic za ekonomicky velmi 

dobrých podmínek, přičemž k případné koupi společných prostor byl vyjádřen konsenzuální 

nesouhlas.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. c)

Předseda informoval přítomné o opakovaných jednáních s vedením FN v Motole o 

ekonomicky výhodném pronájmu prostor v nemocnici pro potřeby OS ČLK Prahy 5.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. d)

Předseda zopakoval přítomným základní údaje o nabídce kancelářských prostor (dvou 

místnost + WC o celkové rozloze 40 m2) v 1. patře na adrese U dvou srpů 2/2024 v Praze 5 – 

Košířích, která byla již v únoru tohoto roku všem členům představenstva elektronicky 

rozeslána.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. e)

Následně proběhla plánovaná prohlídka kancelářských prostor v 1. patře na adrese U dvou 

srpů 2/2024 v Praze 5 – Košířích.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

ad 2. f)

Po návratu do stávající kanceláře OS ČLK Prahy 5 a následující diskusi bylo rozhodnuto o 

následujícím postupu: nabídka dle bodu 2. d) tohoto zápisu nebude akceptována, poptávka 

dle bodu 2. a) zůstává v platnosti, stejně jako požadavek dle bodu 2. c).

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 3.

Předseda informoval přítomné o zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely 

vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 

služeb, na Ministerstvu zdravotnictví dne 5. 2. 2015.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 4.

Předseda informoval přítomné o chystané novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (= zákona o zdravotních službách), která byla 

centrální kanceláří ČLK elektronicky rozeslána dne 17. 2. 2015 a týká se Národního 



zdravotnického informačního systému, tj. Národního zdravotního registru, Národního registru

poskytovatelů, Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru úhrad 

zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (hlava III, § 70 až 77).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 5.

Předseda informoval přítomné o chystané novele zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

kvalifikace státních příslušníků členských států EU, která současně novelizuje též zákon č. 

95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů, jež byla centrální kanceláří ČLK elektronicky rozeslána dne 5. 

3. 2015

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 6.

Předseda informoval přítomné o slavnostním pasování MUDr. Jaroslavy Vladykové, DrSc., na

Rytířku českého lékařského stavu, které se bude konat v Břevnovském klášteře ve čtvrtek 26. 

3. 2015 od 19 hodin.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 7.

V rámci tohoto bodu byly projednány došlé žádosti: 10 žádostní o snížení členského 

příspěvku na rok 2015, 21 žádost o jeho prominut, 2 žádosti o vydání Diplomu CŽV a jedna 

žádost o poskytnut příspěvku na atestaci. 

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

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tm, že příšt zasedání se bude 

konat v úterý 14. dubna 2015 v 16:30.

V Praze dne 10. 3. 2015

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                         Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer


