
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 22. 9. 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, dále jako host 

k bodu č. 5 přizvána JUDr. Hana Potůčková. 

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

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Příkryla.

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 a doplnění zápisu zasedání ze dne 16. 6. 2015
2. Informace o elektronické korespondenci z centrální kanceláře ČLK
3. Informace o jednání s majitelem prostor kanceláře OS ČLK Prahy 5
4. Poděkování funkcionářům OS ČLK Prahy 5 za jejich dosavadní práci
5. Pozvánka a návrh programu volebního obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5
6. Informace o zasedání představenstva ČLK (4. 9. 2015 ve Skalském Dvoře)
7. Informace o dohodě prezidenta ČLK s předsedou ČLS JEP
8. Informace o e-mailu Ing. Sechovského a odpovědi na něj
9. Informace o mimořádné poradě předsedů OS ČLK (15. 9. 2015)
10. Informace o jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví
11. Informace o jednání odborů s ministrem zdravotnictví a premiérem
12. Informace o odmítnutí návrhu úhradové vyhlášky předložené MZ ČR
13. Projednání došlých žádostí

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. 6. 2015 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou

připomínku nevznesl. Předseda v této souvislosti připomněl změnu termínů zasedání

představenstva i obvodního shromáždění na základě e-mailu, rozeslaného dne 29. 7. 2015 –

na základě následného souhlasu všech členů představenstva byl termín zasedání posunut

z 15. na 22. září a termín obvodního shromáždění ze 17. září na 1. října 2015.

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

Návrh byl přijat.

Ad 2.

Předseda informoval přítomné o informacích, zaslaných od červnového zasedání z centrální

kanceláře ČLK elektronicky:

- dne 7. 7. přišla pozvánka prezidenta pro předsedy OS ČLK na mimořádnou poradu ve formě

plavby po Vltavě dne 15. 9. 2015 – viz bod č. 9,



- dne 7. 7. přišly z právní kanceláře ČLK vyžádané připomínky k navrhované novele zákona

95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

projednané s viceprezidentem Dr. Mrozkem,

- dne 6. 8. přišel ministerský návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- dne 20. 8. přišel misterský návrh novely zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

službách, ve znění pozdějších předpisů,

- dne 8. 9. přišel zápis ze zasedání představenstva ČLK, které se konalo dne 4. září 2015 ve

Skalském dvoře – viz bod č. 6,

- dne 9. 9. přišla pozvánka na vzdělávací konferenci ČLK s názvem Právní postavení českého

lékaře, která se bude konat dne 12. 10. 2015 od 13 do 18 hodin v budově Poslanecké

sněmovny ve Sněmovní ulici č. 1,

- dne 14. 9. přišla informace prezidenta o jednání s předsedou České lékařské společnosti J. E.

Purkyně Prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc. – viz bod č. 7,

- dne 16. 9. přišla od prezidenta informace o jednání s ministrem zdravotnictví MUDr.

Svatoplukem Němečkem o zvýšení hodnoty práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů

s platností od 1. 1. 2016 – viz bod č. 10,

- dne 18. 9. přišla zpráva (přeposlaná z ČTK) o tom, že zdravotnické odbory na jednání s

ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a premiérem Bohuslavem Sobotkou

neuspěli s požadavkem na vyšší růst výdělků – viz bod č. 11,

- dne 21. 9. přišla od prezidenta informace o tom, že ČLK odmítá návrh úhradové vyhlášky na

rok 2016 – viz bod č. 12.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 3.

Předseda informoval přítomné o opakovaných jednání s majitelem stávajících prostor

kanceláře OS ČLK Prahy 5 v průběhu července a srpna tohoto roku o případné slevě z nájmu.

Na přání majitele objektu bylo jednání odloženo na září, dosud nebylo ukončeno.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 4.

Předseda informoval přítomné o e-mailu, rozeslaném všem funkcionářům OS ČLK Prahy 5

(členům představenstva, Revizní komise, Čestné rady i delegátům sjezdu) dne 25. 8. 2015,

který obsahoval poděkování za jejich dosavadní práci pro ČLK a dotaz, zda jsou ochotní

nadále kandidovat (řada z nich se již ozvala, většina potvrdila ochotu kandidovat znovu).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 5.



Předseda informoval přítomné o pozvánce na volební obvodní shromáždění OS ČLK Prahy 5,

která byla elektronicky rozeslána všem členům dne 31. 8. 2015. Poté byl členům

představenstva předložen následující návrh programu obvodního shromáždění:

1. Zahájení – přivítání účastníků a hostů

2. Volba pracovního předsednictva

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

4. Volby členů představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů sjezdu 

5. Vystoupení prezidenta ČLK

6. Zpráva o činnosti představenstva

7. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady

8. Diskuse k předneseným zprávám

9. Vyhlášení výsledků voleb

10. Ukončení

11. Občerstvení

Bylo stanoveno, že představenstvo bude mít kromě předsedy 8 a revizní komise 5 členů.     Do

pracovního předsednictva (5 – 11 členů) byli kromě předsedy navržení: Dr. Alazani, Doc.

Bojar, Dr. Csémyová a Dr. Hoffmann, do mandátové komise (minimálně 3 členové) Dr. Lesná

a Dr. Přikryl, do návrhové komise (3 – 5) Dr. Šmilauer a do volební komise (minimálně 3) Dr.

Chodová, Dr. Laštůvka, Dr. Lesný a Dr. Zatloukalová.

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

Návrh byl přijat.

Ad 6.

Dr. Přikryl informoval přítomné o zasedání představenstva ČLK , které se konalo dne 4. 9.

2015 ve Skalském dvoře.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 7.

Předseda informoval přítomné o dohodě prezidenta ČLK s předsedou České lékařské
společnosti J. E. Purkyně Prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., na jejímž základě je možné
u vzdělávacích akcí pořádaných pouze Spolky lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Okresními
sdruženími ČLK, odpouštět registrační poplatek ve výši 500,- Kč (bez DPH). V případě
spolupráce s dalšími subjekty se postupuje standardně dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 8.

Předseda informoval přítomné o e-mailu Ing. Sechovského ze dne 14. 9. 2015 i odpovědi na

něj z téhož dne.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 9.

Předseda informoval přítomné o mimořádné poradě předsedů, konané dne 15. 9. 2015.



Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 10.

Předseda informoval přítomné o jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví MUDr.

Svatoplukem Němečkem o zvýšení hodnoty práce lékaře v Seznamu zdravotních výkonů

s platností od 1. 1. 2016. Základní cena minuty práce lékaře – absolventa (tedy lékaře s

odbornou způsobilostí), je dnes 2,216 Kč za minutu. U lékaře s absolvovaným základním

vzdělávacím kmenem se tato hodnota násobí koeficientem 1,8 a u kvalifikovaného lékaře se

specializovanou způsobilostí koeficientem 3,5. To znamená, že cena práce kvalifikovaného

lékaře je 7,756 Kč za minutu, tedy 465 Kč za hodinu. Všechny uvedené částky se na základě

zmíněné dohody zvýší o 10 %. Sazebníková cena hodiny práce kvalifikovaného lékaře tedy od

ledna 2016 bude 512 korun.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 11.

Předseda informoval přítomné o tom, že zdravotnické odbory na jednání s ministrem

zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a premiérem Bohuslavem Sobotkou neuspěli s

požadavkem na vyšší růst výdělků, takže plánované zvýšení platů všech zdravotníků bude od

1. 1. 2016 činit pouze 5 %. Celkový průměr platů zdravotníků se meziročně (1. poletí let 2014

a 2015) zvýšil z 28.734 Kč na 30.557, u lékařů a zubních lékařů se zvedl z 57.772 Kč na 63.028

Kč, přičemž v příjmech lékařů je zahrnuto velké množství přesčasových hodin.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 12.

Předseda informoval přítomné o tom, že Česká lékařská komora ústy svého prezidenta

zásadně odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky předložený ministerstvem zdravotnictví. ČLK

podpořila požadavek lékařských odborů na růst platů a mezd lékařů zaměstnanců v

nemocnicích a léčebnách o 10 % a vládou slíbené pětiprocentní navýšení platů a mezd

považuje za nedostatečné. Pro ČLK je však zároveň nepřijatelné, aby druhým rokem po sobě

rostly příjmy od zdravotních pojišťoven prakticky pouze lůžkovým zdravotnickým zařízením.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 13.

V rámci tohoto bodu byla projednána jedna došlá žádost o vydání Diplomu celoživotního

vzdělávání, které nebylo vyhověno, neboť nebyly splněny požadované podmínky.   

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

Návrh nebyl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tím, že příští zasedání (již nově

zvoleného představenstva) se bude konat v úterý 20. října 2015 v 16:30.

V Praze dne 22. 9. 2015

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


