
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 21. 2. 2022 od 16:30 do 18:40 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, prim. dr. Milan 
Odehnal, Dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Petra Lesná a dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné členy a konstatoval, že představenstvo je 
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 7, 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 představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 26. 1. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 29. 1. 2022 
3. Informace o nedořešené žádosti jedné členky OS ČLK Prahy 5 
4. Projednání došlých žádostí 
5. Různé 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 26. 1. 2022, z něhož zápis dostali 
všichni členové představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem dne 17. února 2022, požádal 
předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech posledního zasedání republikového 
představenstva, které se z důvodu epidemie Covid–19 konalo distanční formou dne 29. 
ledna 2022: 
- v roce 2021 bylo do ČLK přijato celkem 1 575 lékařů, z toho 629 s cizí státní příslušností či 
absolventů zahraniční lékařské fakulty; 
- v roce 2021 bylo vydáno celkem 205 certifikátů o profesní bezúhonnosti pro práci lékaře 
v zahraničí 132 v angličtině, 57 v němčině, 17 ve francouzštině a 6 ve španělštině);  
- představenstvo chválilo další jednání s kosmetickou firmou LC Skincare, s. r. o., o pronájmu 
nebytových prostor v přízemí Domu lékařů; 
- vydávání časopisu Tempus medicorum v roce 2021 skočilo ztrátou ve výši 4,8 milionu Kč; 
- jedno ze dvou garážových stání služebního bytu ČLK v Jeřabinové ulici v Praze 5 bude 
prodáno za cenu 572 000,- Kč, jednání o prodeji bytu včetně druhého garážového stání 
nadále pokračuje; 
- stran prodeje původního sídla ČLK v Lékařské ulici v Praze 5 byla komorou ke spolupráci 
vyzvána realitní kancelář Engel & Völkers; 
- představenstvo odsouhlasilo zvýšení roční pojistky Domu lékařů z původní částky ve výši 
22 844,- Kč na novou ve výši 60 072,- Kč při současném zvýšení pojistné částky v důsledku 
dokončené rekonstrukce z původních 70 na 110 mil. Kč; 
- stran vytvoření nových webových stránek ČLK schválilo představenstvo na doporučení 
pětičlenné pracovní skupiny uzavření smlouvy s firmou ISSA, s. r. o.; 
- jelikož návrh novely zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počítá 
s informační povinností i u stavovských organizací, požádal dr. Kubek o schůzku ministra 
vnitra Mgr. Rakušana; 
- aktuální statistika očkování proto Covid-19: dvě dávky má 88 % lékařů a 84 % zdravotních 
sester, 3. dávku má 72 % lékařů a 57 % zdravotních sester; 
- MZ ČR schválilo požadavek dr. Mrozka na účast zástupců ČLK v komisích u aprobačních 
zkoušek, je třeba odborníků z oborů vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a pediatrie; 



- představenstvo jednomyslně schválilo požadavek, aby MZ ČR zavedlo centralizovaný 
systém nostrifikací absolventů zahraničních lékařských fakult, odpovídající požadavkům 
lékařských fakult v ČR;  

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda informoval přítomné o elektronické korespondenci s členkou OS ČLK Prahy 5, která 
na základě invalidního důchodu požádala o snížení či prominutí členského příspěvku na rok 
2022, avšak přes opakované výzvy odmítla poskytnout informaci, v jakém úvazku v současné 
době pracuje, takže žádost není možné ani tentokrát projednat. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Bylo projednáno celkem 11 došlých žádostí o prominutí či snížení členských příspěvků na rok 
2022: 

a) 3 žádosti nepracujících důchodců o prominutí z důvodu věku nad 75 let 
b) 2 žádosti o prominutí z důvodu pracovního úvazku do 0,2 
c) 2 žádost o prominutí z důvodu dlouhodobé nemoci 
d) 1 žádost o prominutí z důvodu členství v ČLK v délce jen několika dnů 
e) 2 žádosti o snížení z důvodu pracovního úvazku do 0,4 
f) navrženo zamítnutí žádosti o snížení příspěvku z důvodu prac. úvazku ve výši 0,6 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 5. 
V rámci Různého bylo konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
pondělí 28. března 2022 v 16:30. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

 

V Praze dne 21. 2. 2022 

 

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


