
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 21. 1. 2016 od 16:30 do 18:30

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

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

Omluven: Dr. Jan Večeř

Zasedání zahájil předseda v 16:30, 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 9. 12. 2015
2. Informace o dohodě ČLK s VZP
3. Informace o předání vedení pražské Krajské rady ČLK
4. Causa exekučního řízení členky OS ČLK Prahy 5
5. Projednání došlých žádost
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 17. 12. 2015 e-mailem, přičemž do 19. 12. 2015 všichni

odepsali, že souhlasí. Ani nyní 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 dohody mezi vedením ČLK a vedením VZP: 

regulační srážka na léky nebude za rok 2015 uplatněna, vyžádaná péče za rok 2015 bude 

předmětem regulací až při překročení limitu daného vyhláškou o více než 200 tis. Kč, i nadále 

bude bonifikováno celoživotní vzdělávání (viz text Dohody), péče v malých ambulancích s 50

a méně ošetřenými unikátními pojištěnci bude hrazena výkonově, ve spolupráci obou 

institucí bude vypracována metodika pro jednotný postup revizních lékařů a VZP přislíbila 

finančně kompenzovat u ambulantních internistů zkrácení času jejich klinických vyšetření i 

v roce 2016.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.  

Ad 3.

Předseda informoval přítomné, že se již předběžně dohodl na formálním předání vedení

pražské Krajské rady ČLK předsedovi OS ČLK Prahy 6 MUDr. Pavlu Lindovskému, MBA, a to



při příležitosti nejbližší porady předsedů OS ČLK, které se bude konat dne 25. 2. 2016.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 4.

V návaznosti na bod č. 4 zápisu z předcházejícího zasedání informoval předseda přítomné o

dalším vývoji causy členky OS ČLK Prahy 5, na jejíž byt byl na základě nezaplacení pokuty za

neuhrazený členský příspěvek vydán exekuční příkaz na prodej bytu. Předseda sdělil, že se

s dotyčnou lékařkou setkal, ověřil její svízelnou sociální situaci a následně požádal právní

kancelář ČLK o zastavení exekučního řízení. Na doporučení JUDr. Potůčkové, která shledala

postup exekutorky ve dvou bodech procesně nesprávný, byla právní kancelář ČLK vyzvána,

aby v případě jejího trvání na poplatku za exekuční výkony, na ni podala stžnost

k Exekutorské komoře. Jelikož lékařka dlužnou částku (zbývající část členského příspěvku za

rok 2014) již dne 2. 12. 2015 uhradila, navrhl předseda původně uloženou pokutu prominout.

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

Návrh byl přijat.

Ad 5.

Byly projednány došlé žádosti: Všem 69 členům OS ČLK Prahy 5 ve věku 75 let a vyšším,

kterým byl z tohoto důvodu členský příspěvek prominut již v roce 2015, byl automaticky

prominut i na rok 2016, přičemž o tomto rozhodnut představenstva byli informováni. Kromě

toho byl členský příspěvek na rok 2016 prominut 8 dalším členům z důvodu věku a 9 členům

z důvodů sociálních; 3 členům byl příspěvek ze sociálních důvodů snížen na úroveň

povinného odvodu do centrální kanceláře, tj. na 1 148,- Kč. Ve dvou dalších případech byli

žadatelé o úlevu vyzváni k doplnění informací.

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

Návrh byl přijat.

Ad 6.

V rámci různého byl stanoven termín příštho zasedání představenstva na čtvrtek 25. 2. 2016
od 18:00.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30.

 

V Praze dne 21. 1. 2016

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


