
 

 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 17. 4. 2018 od 16:30 do 18:30 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček, 

Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Lucie Šedivá a Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:40, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako 

ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla. 

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 zápisu ze zasedání ze dne 19. 3. 2018 
2. Informace o návrhu zkušebních otázek pro ústní část aprobační zkoušky lékařů 
3. Informace o návrhu vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez 

odborného dohledu nebo dozoru na základě odborné způsobilosti 
4. Informace o konferenci Implementace GDPR ve zdravotnictví dne 12. 4. 2018 
5. Informace o konferenci Personální devastace českého zdravotnictví dne 23. 5. 2018 
6. Informace o Konferenci o stresu a syndromu vyhoření dne 2. 6. 2018 
7. Projednání žádostí o prominutí/snížení členského příspěvku ČLK 
8. Různé 

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

Ad 1.  

Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání (19. 3. 2018), který všichni 

členové představenstva OS ČLK Prahy 5 obdrželi v elektronické formě dne 27. 3. 2018. 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 návrhu Ministerstva zdravotnictví ČR, týkajícího se seznamu 

zkušebních otázek pro ústní část aprobační zkoušky lékařů z vnitřního lékařství 35 x 3 

otázky), chirurgie (30 x 2), dětského lékařství (35 x 3) a gynekologie a porodnictví (30 x 2) 

včetně jejich znění, přičemž připomínky mohla ČLK uplatnit do 17. 4. 2018. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o ministerském návrhu vyhlášky o stanovení činností, které 

může lékař vykonávat bez odborného dohledu nebo dozoru na základě odborné způsobilosti 

(přičemž připomínky mohla ČLK uplatnit do 13. 4. 2018) i o konkrétních připomínkách, které 

jménem ČLK na MZ ČR odeslal.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o konferenci Implementace GDPR ve zdravotnictví, která se 

konala dne 12. 4. 2018 od 10 do 15 hodin v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce. 

Nejdůležitějšími informacemi patrně bylo upozornění na nutnost jmenování pověřence pro 



 

 

ochranu osobních údajů pacientů a současně varování, aby lékaři nepodléhali tlaku firem a 

nenechávali si tuto problematiku řešit dodavatelsky za většinou nepřiměřeně vysoké ceny. 

Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Předseda informoval přítomné o konferenci Personální devastace českého zdravotnictví, 

která se v hotelu Grandior v Praze bude konat dne 23. 5. 2018 od 14 do 18 hodin a v rámci 

systému celoživotního vzdělávání je ohodnocena pěti kredity. 

Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí. 

Ad 6. 

Předseda informoval přítomné o Konferenci o stresu a syndromu vyhoření, která se v hotelu 

Olšanka v Praze bude konat dne 2. 6. 2018 od 9:30 do 17 hodin a v rámci systému 

celoživotního vzdělávání je ohodnocena šesti kredity. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 

Celkem tři došlé žádosti o prominutí či snížení členského příspěvku na rok 2018 byly 

projednány s následujícím výsledkem: v jednom případě byl příspěvek prominut z důvodu 

nemožnosti výkonu lékařského povolání, v jednom případě příspěvek snížen na částku 

1 586,- Kč a v jednom případě byla žádost o prominutí příspěvku zamítnuta. 

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

Ad 8. 

V rámci „Různého“ byl stanoveny termíny dvou následujících zasedání představenstva: v 

pondělí 21. května 2018 od 16:30 a v úterý 19. června 2018 od 18:00.  

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

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30. 

V Praze dne 17. 4. 2018 

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


