
 

 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 2. 3. 2020 od 16:30 do 18:30 

Přítomni: Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a Dr. 

Lucie Šedivá 

Omluveni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Petra Lesná, Dr. Ing. Ida Reissová a  Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné hosty a konstatoval, že představenstvo 

je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 5, 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 30. 1. 2020 
2. Spolupráce s partnerskou italskou lékařskou komorou ve Fermu 
3. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů 
4. Informace o zasedání představenstva ČLK dne 29. 2. 2020 
5. Pravidla pro snížení či prominutí členských příspěvků 
6. Pojednání došlých žádostí 
7. Různé 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1.  

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 30. 1. 2020, který byl spolu se 

zápisem ze zasedání republikového představenstva (konaného dne 25. 1. 2020) všem členům 

představenstva rozeslán v elektronické podobě dne 13. 2. 2020, požádal předseda o 

případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2.  

Předseda informoval přítomné o tom, že prezidentky lékařské komory v italském Fermu 

(Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Fermo) Dr. Anny Marie 

Calcagni obdržel dne 13. 2. 2020 odpověď na dopis s nabídkou partnerství regionálních 

organizací obou zemí, odeslaný dne 20. 1. 2020 jménem OS ČLK Prahy 5. Reakce italských 

lékařů byla pozitivní a její součástí bylo pozvání na veletrh (mimo jiné pracovních příležitostí), 

který se bude konat ve Fermu ve dnech 6. – 8. března. 2020.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 

Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o aktuální situaci stran 

rekonstrukce Domu lékařů v Drahobejlově ulici v Praze. Od jejího zahájení proběhlo celkem 

13 kontrolních dnů, z nichž zápisy jsou přístupné členům republikového představenstva. 

Mimo jiné z nich vyplývá nutnost provedení řady víceprací, což nepochybně zvýší původně 

předpokládaný rozpočet. Tato skutečnost zásadně změnila původní obvykle velmi výrazný 

většinový souhlas členů republikového představenstva s návrhy prezidenta, o čemž svědčí 



 

 

hlasování o dodavateli slaboproudých rozvodů, který byl schválen nejtěsnějším možným 

rozdílem v poměru 10 : 9. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o ostatních nejdůležitějších bodech jednání republikového 

představenstva ČLK, které se konalo dne 29. 2. 2020 v Praze. 

A) V lednu 2020 bylo do ČLK přijato celkem 80 nových členů, z toho 35 cizinců a 24 lékařů se 

zahraniční lékařskou fakultou. 

B) V pořadí 24. Ples lékařů českých skončil ztrátou ve výši 187 tis. Kč, což je však nejnižší 

ztráta za poslední tři roky. 

C) ČLK byla oslovena firmou Guarant International s. r. o., která se uchází o uspořádání 

Světové konference o lékařském vzdělávání, která by se v případě úspěchu přihlášky mohla 

konat v Praze v roce 2022, s nabídkou, aby ČLK tuto kandidaturu odborně zaštítila, což 

vedoucí odd. vzdělávání prof. Ptáček žádost doporučil, neboť z případné účasti na projektu 

pro ČLK nevyplývá žádný finanční závazek. Dr. Kubek jménem ČLK garanci přihlášce poskytl 

s tím, že v případě úspěchu budou zástupci firmy Guarant International s. r. o. přizváni na 

zasedání představenstva. 

D) Představenstvo schválilo návrh novely SP č. 14 Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu o 

institut Čestné medaile ČLK, kterou by každé OS mohlo každoročně ocenit jednoho svého 

člena. Měla by být udělována na výročním okresním shromáždění, a to z rozhodnutí 

představenstva, které by vybíralo výhradně z členů „svého“ OS. Zajištěním výroby medaile i 

diplomu, kterým budou OS potvrzovat její udělení, pověřil Dr. Kubek firmu EV-p. r., která pro 

ČLK zajišťuje redakční práce při výrobě časopisu Tempus medicorum.  

E) Ředitel Mladé Fronty a. s. Karel Novotný informoval představenstvo o ekonomické a 

organizační situaci společnosti, která se dostala do insolvence poté, co jí spořitelní družstvo 

Artesa v důsledku insolvenčního řízení zesplatnilo provozní kontokorent; Artesa pak tuto 

pohledávku v únoru 2020 postoupila společnosti Crane Constancy Investments SE. Ředitel 

vyjádřil naději, že spolupráce s ČLK jak v oblasti vydání časopisu Tempus Medicorum, tak 

při pořádání akcí celoživotního vzdělávání lékařů, bude pokračovat beze změn. 

F) Ředitel ÚZIS prof. Dušek informoval představenstvo o tom, že na základě rozhodnutí 

ministra Vojtěcha přestalo zákon eHealth o připravovat Národní centrum pro elektronizaci, 

neboť tímto úkolem byl znovu pověřen ÚZIS. MZ ČR zároveň ukončilo všechna připomínková 

řízení k dosavadnímu návrhu zákona a celá agenda se tak vrací na počátek. 

G) Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou Vlády ČR Ing. Babišem, které se za 

přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. Vojtěcha uskutečnilo 19. 2. 2020. Z rozhodnutí 

premiéra by na toto jednání měla navázat jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o 

možnostech a způsobu realizace návrhů komory. První takové jednání proběhne 4. 3. 2020. 

H) Prezident ČLK informoval o tom, že na jednání na MZ ČR dne 27. 2. 2020 předložil za 

přítomnosti a aktivního souhlasu ministra Vojtěcha jeho náměstek JUDr. Policar ústní návrhy 

na změnu zákona o komorách, dle kterých MZ ČR mimo jiné chce: umožnit volby do orgánů 



 

 

komor elektronickou a korespondenční formou, zkrátit délku funkčního období funkcionářů, 

omezit možnost být zvolen do téže funkce více než dvakrát po sobě, prosadit právo ministra 

zdravotnictví podávat návrhy na soudní přezkum platnosti stavovských předpisů, omezit 

možnost podnikání komor (např. příjmů z pronájmů) a znemožnit tvořit zisk. Představenstvo 

tyto snahy důrazně  odmítlo. 

I) ČLK zastává názor, že hlavním hygienikem ČR může být pouze lékař se specializovanou 

způsobilostí. Proto podporuje pozměňovací návrh poslanců Adámkové, Brázdila, Farhana, 

Janulíka, Kasala, Pastuchové, Kaňkovského, Pastuchové a Vyzuly k vládnímu návrhu, kterým 

se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

J) V souvislosti s epidemií viru Covid-19 představenstvo kriticky hodnotí činnost ministerstva 

zdravotnictví, které není schopno zdravotníkům zajistit dostupnost ochranných pomůcek 

doporučovaných hlavní hygieničkou ČR. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5.  

V souvislosti se zjištěním několika případů, kdy člen OS ČLK Prahy 5 požádal o prominutí 

členského příspěvku jako nepracující důchodce z důvodu věku nad 75 let a poté se ukázalo, 

že nadále pracuje jako lékař na plný úvazek, se přítomní shodli na tom, že s platností od roku 

2021 budou vytvořena jasná pravidla, dle kterých se budou žádosti o snížení či prominutí 

členských příspěvků schvalovat. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 6.  

Byly projednány celkem 3 žádostí o prominutí členských příspěvků na rok 2020: invalidita 3. 

stupně, riziková gravidita a věk nad 75 let – ve všech uvedených případech bylo navrženo 

prominutí. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 7. 

V rámci „různého“ byl konsensuálně navržen termín příštího zasedání představenstva na 

středu 1. dubna 2020 v 16:30 s tím, že vzhledem k nepřítomnosti čtyř členu představenstva 

bude navržený termín předmětem internetového hlasování všech členů.   

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30. 

 

V Praze dne 2. 3. 2020 

 

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


