
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 21. 4. 2022 od 16:30 do 18:30 
  
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 28. 3. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 2. 4. 2022 
3. Informace o zasedání republikového představenstva dne 29. 4. 2022 
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 28. 3. 2022, z něhož zápis dostali 
všichni členové představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem 5. dubna 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 zahraniční cesty prezidenta (původní termín byl 26. 3. 
2022) konalo až 2. dubna 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v únoru 2022 bylo do ČLK přijato celkem 57 lékařů, z toho 55 s cizí státní příslušností či se 
zahraniční lékařskou fakultou; 
- zůstatek na účtech ČLK k 28. 2. 2022 činil 9,4 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 31. 3. 2022 
je 17,8 mil. Kč;  
- parkovací stání ke služebnímu bytu ČLK v ul. Jeřabinová v Praze 5 bylo v souladu s 
rozhodnutím představenstva ze dne 29. 1. 2022 prodáno za částku 572 000,- Kč; 
- členové představenstva schválili per rolam prodej služebního bytu ČLK v ul. Jeřabinová 
v Praze 5 včetně druhého parkovacího stání za cenu 9 695 000,- Kč a pověřilo prezidenta 
k podpisu návrhu Kupní smlouvy a dalších souvisejících listin; 
- představenstvo schválilo pronájem nebytových prostor v přízemí Domu lékařů kosmetické 
firmě LC Skincare, s. r. o., a pověřilo prezidenta k podpisu návrhu Smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání; 
- stran zbývajících čtyř volných kanceláří v Domě lékařů oslovil prezident s nabídkou 
zvýhodněného pronájmu předsedy okresních sdružení ČLK z Prahy a okresů Praha východ a 
Praha západ; přičemž zájem o nájem jedné z kanceláří společně projevily OS Praha 7 a OS 
Praha západ; 
- náklady na slavnostní pasování v pořadí již 28. Rytíře lékařského stavu, které se uskutečnilo 
v Břevnovském klášteře v Praze dne 17. 3. 2022, činily 257 130,- Kč, takže i s příjmy od 
sponzorů skončila akce ztrátou ve výši 217 130,- Kč; 
- vzhledem k faktu, že představenstvo zaznamenalo nárůst stížností lékařů na zástupce ČLK v 
komisích při výběrových řízeních, která se konají před uzavíráním smluv mezi pojišťovnami a 
poskytovateli zdravotních služeb, bylo rozhodnuto o přípravě pokynu případně novely 
Doporučení představenstva ČLK č. 1/2013 pro členy ČLK, kteří při výběrových řízeních 
komoru zastupují;  



- s účinností od 1. 7. 2022 se vláda rozhodla snížit platbu za tzv. státní pojištěnce o 400,- Kč 
za měsíc (z 1 967,- na 1 567,- Kč). V roce 2022 by tak zdravotní pojišťovny dostaly o 14 mld. 
Kč méně, než se očekávalo, spolu se škrty v rozpočtové kapitole ministerstva zdravotnictví ve 
výši 6 mld. Kč by mělo jít o celkem 20 mld. Kč (tj o nejvyšší úsporu ze všech resortů), s čímž 
představenstvo ČLK pochopitelně zásadně nesouhlasí; 
- vzhledem k tomu, že se v důsledku úmrtí prof. Sokola snížil počet členů Etické komise ČLK, 
která podle stavovského předpisu č. 18 (Statut Etické komise ČLK) má být 5 – 15členná a 
minimálně 1/3 členů přitom musí tvořit lékaři, byl na návrh prezidenta do EK zvolen člen 
představenstva MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.;  
- v souvislosti s nutným urychlením integrace ukrajinských lékařů do českého zdravotnictví 
představenstvo schválilo následující požadavky, k jejich prosazování prezidenta zavázalo: 

- zjednodušení administrativního procesu 
- finanční podpora ze strany státu 
- intenzivní jazykový kurz zakončený zkouškou 
- zrušení tzv. odborné praxe, která bývá zneužívána k nelegálnímu výkonu práce 
- intenzivní teoretický kurs medicíny jako příprava na aprobační zkoušku v češtině 
- přijetí za člena ČLK po složení aprobační zkoušky  
- ihned po splnění výše uvedených požadavků může lékař začít pracovat za stejných 

podmínek jako absolventi tuzemských lékařských fakult; 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda informoval přítomné o termínu dalšího (tj. původně řádného dubnového) zasedání 
představenstva, které se bude konat 29. dubna 2022 v Domě lékařů v Praze. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Byly projednány celkem 3 došlé žádostí o prominutí členských příspěvků na rok 2022: 

a) jedna žádost z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
b) jedna žádost z důvodu dlouhodobé PN a mateřské dovolené 
c) jedna žádost lékaře bez pracovního poměru, pečujícího o rodiče 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byly přijaty. 

Ad 5. 
V rámci Různého bylo konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
čtvrtek 23. května 2022 v 16:30. 

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

 

V Praze dne 21. 4. 2022 

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


