
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 25. 4. 2017 od 16:30 do 18:00 

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

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

Zasedání zahájil předseda v 16:30, 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: 

1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 23. 3. 2017 
2. Informace o zasedání představenstva ČLK 25. 3. 2017 

a) Jednání prezidentů komor s předsedou vlády  
b) Dům lékařů  
c) Zákon o elektronizaci zdravotnictví  
d) Zákon o univerzitních nemocnicích  
e) Aprobační zkoušky cizinců  

3. Informace o návrhu NRZP (Mgr. Václava Krásy) na transformaci posuzování nároku na 
ne pojistné dávky  

4. Informace o akcích ČLK v nejbližší době  
5. Projednání došlých žádostí 
6. 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, které se konalo 23. 3. 2017. 

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 zasedání představenstva ČLK, které se konalo 25. března 

2017: 

a) Dne 23. 3. 2017 se konalo setkání představitelů 13 profesních komor s předsedou vlády 

Sobotkou, ministry Ludvíkem, Chovancem a Chvojkou, a náměstky ministrů spravedlnosti, 

zemědělství a průmyslu a obchodu, jehož hlavním bodem byl neoprávněný výkon povolání 

(tzv. vinklaření), a na kterém Dr. Kubek zdůraznil, že ČLK bylazaměstnavatele státem zbavena 

řady důležitých kompetencí a zamestnavatelé ani nedbají o to, aby lékaři zaměstnanci byli 

členy komory, neboť jim za to nehrozí žádná sankce. Jednání  skončilo bez konkrétních 

výsledků a pravděpodobně kvůli kritice ze strany ČLK předseda vlády zrušil plánovanou 

tiskovou konferenci. 

b) Mezi nemovitostmi, nabízenými komoře k vytvoření "Domu lékařů", se zatím jako 

nejvhodnější jeví novostavba ve Stodůlkách, která je dostatečně velká a cenově relativně 

dostupná.  

c) ČLK se vyslovila jednoznačně proti překotnému schválení z jejího pohledu zcela 



nedokončeného zákona o elektronizaci zdravotnictví, k němuž nedostala možnost uplatnit 

připomínky, přičemž poslanecký návrh umožňuje obejít podstatnou část obvyklého 

legislativního procesu.  

d) ČLK považuje stávající návrh zákona o univerzitních nemocnicích (po zapracování 

některých připomínek děkanů lékařských fakult byl 8. 3. 2017 schválen vládou) za účelový, 

směřujici k postupnému odstátnění Ministerstvem zdravotnictví přímo řízených organizací, 

které doposud garantují uspokojivou kvalitu zdravotní péče, a proto jej jako nepotřebný 

odmítá. 

e) ČLK požaduje, aby součástí podmínek ke složení aprobační zkoušky cizinců (tj. uznání 

odborné způsobilosti),  které Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s novelizovaným 

zákonem o vzdělávání lékařů (č. 95/2004 Sb.) stanoví, byla odborná praxe v délce 5 měsíců 

(každý ze čtyř státnicových oborů nejméně 1 měsíc),  uchazeči budou seznámeni se stejným 

spektrem výkonů jako studenti lékařských fakult a odborná praxe bude realizována obdobně 

jako výuka mediků, tj. ve fakultních nemocnicích pod přímým dohledem trvale fyzicky 

přítomného kvalifikovaného lékaře, který za léčbu pacientů nese plnou odpovědnost.  

Přítomní členové představenstva vzali uvedené informace na vědomí. 

Ad 3 

Předseda informoval přítomné o návrhu novely zásad posuzování nároku na nepojistné 

dávky v tom smyslu, aby pravomoc k posuzování žadatelů získali vedle lékařů (kterých je 

absolutní nedostatek) i ergoterapeuti. ČLK tento návrh kategoricky odmítá, neboť není 

představitelné, aby nedostatek lékařů byl řešen rozšiřováním pravomocí jiných pracovníků 

ve zdravotnictví. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o nejbližších akcích, pořádaných Českou lékařskou komorou  : 

- 27. dubna 2017 od 14 hodin se v hotelu Golf v Motole koná společné zasedání členů 

Vědecké rady ČLK a předsedů oborových komisí Vědecké rady ČLK, 

- 11. května 2017 od 9 do 16 hodin se v hotelu ILF v Praze koná akreditovaný právní seminář 

Právní aktuality pro lékaře, 

- 6. června 2017 se v hotelu Grandior v Praze koná pod záštitou prezidenta Miloše Zemana 

akreditovaná konference Důstojné umírání, věnovaná problematice a financování paliativní 

(především hospicové) péče. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 5. 

Byly projednány dvě došlé žádosti, které se týkaly prominutí (mateřský dovolená) a snížení 

(pracovní úvazek v rozshu pouze 0,4) členských příspěvků na rok 2017. Představenstvo 

žádosti posoudilo a rozhodlo se v obou případech žadatelkám vyhovět. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0               Všechny návrhy 



byly přijaty. 

Ad 6. 

V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva – čtvrtek 25. 

května 2017 od 16:30. 

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

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00. 

 

V Praze dne 25. 4. 2017 

 

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


