
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 22. 9. 2020 od 16:30 do 18:50 
 
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petra Lesná, 
prim. Milan Odehnal a dr. Ing. Ida Reissová 
Omluveni:  Dr. Petr Přikryl, dr. Lucie Šedivá a dr. Jan Večeř 
 

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

Hlasování: PRO – 6, 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 29. 6. 2020 
2. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů 
3. Informace ze zasedání představenstva dne 24. 7. a 3. 9. 2020 
4. Informace o jednání s prezidentkou OMCO Fermo dne 7. 9. 2020 
5. Informace z porady předsedů OS ČLK dne 10. 9. 2020 – změna termínu sjezdu 
6. Informace o reakci na dopis prezidenta ČLK s názvem Máme problém dne 17. 9. 2020 
7. Příprava obvodního shromáždění dne 30. 9. 2020 
8. Projednání došlých žádostí 
9. Různé 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 29. 6. 2020, požádal předseda o 
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 
Předseda informoval přítomné o nejvýznamnějších faktech, týkajících se rekonstrukce Domu 
lékařů: 

Zhotoviteli (firmě Termitan) bylo ze strany ČLK dosud zaplaceno: 
- za listopad 2019 – 1 086 193,- Kč, 
- za prosinec 2019 – 1 334 487,- Kč, 
- za leden 2020 – 1 852 288,- Kč, 
- za únor 2020 – 4 521 037,- Kč, 
- za březen 2020 – 21 127 657,- Kč, 
- za duben 2020 – 5 827 513,- Kč, 
- za květen 2020 – 6 486 273,- Kč, 
- za červen 2020 – 7 726 553,- Kč, 
- za červenec 2020 – 2 969 126,- Kč, 
- za srpen 2020 – 2 834 655,- Kč, 
- celkem tedy 54 765 782,- Kč z původně smlouvou stanovené částky 58 161 887,- Kč. 

Většinou 13 členů představenstva ze 16 přítomných byly odsouhlaseny změny (vícepráce) 
s limitem ceny ve výši 392 508,- Kč. 



Prezident ČLK dr. Kubek informoval o tom, že kolaudace Domu lékařů by měla proběhnout 
v říjnu 2020 a stěhování kanceláří z Lékařské ulice v Praze 5 do nového sídla je předběžně 
plánováno na leden 2020.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o nejdůležitějších bodech dvou 
zasedání republikového představenstva, která se konala dne 24. 7. a 3. 9. 2020 v Praze. 

a) V červnu, červenci a srpnu 2020 bylo do ČLK přijato celkem 584 lékařů, z nichž 158 tvoří 
cizinci či absolventi zahraničních lékařských fakult. 

b) V roce 2020 bylo zatím vydáno již 119 certifikátů profesní bezúhonnosti (podmínka pro 
práci lékaře v zahraničí). 

c)  Vydání časopisu Tempus medicorum v 1. pololetí 2020 musela ČLK podpořit částkou 
2 636 042,- Kč, což je o 448 805,- Kč více, než v 1. pololetí 2019. 

d) Dne 24. 7. 2020 byl většinou 10 členů z 15 přítomných přijat návrh viceprezidenta dr. 
Mrozka aby představenstvo ČLK doporučilo OS ČLK přihlédnout k tomu, že z důvodu 
pandemie Covid-19 se letos nekonala většina vzdělávacích akcí a v této souvislosti s odkazem 
na § 13 odst. 6 Stavovského předpisu ČLK č. 16 do 31. 12. 2020 vydávala Diplom celoživotního 
vzdělávání těm žadatelům, kteří prokáží získání minimálně 120 kreditů za období posledních 
pěti let. 

e) K 29. 8. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo celkem 309 lékařů (z nichž se 260 vyléčilo a 
49 zůstává pozitivních), 705 zdravotních sester (619 vyléčeno, 85 zůstává pozitivních) a 629 
ostatních zdravotníků (530 vyléčeno, 97 zůstává pozitivních). 

f) Dne 3. 9. 2020 bylo jednomyslně schváleno převedení kladného hospodářského výsledku 
ČLK za rok 2019 ve výši 10 078 873,- Kč do majetku komory, a současně rovněž ponechání 
členských příspěvků na rok 2021 beze změny. 

g) Při projednávání návrhu rozpočtu ČLK na rok 2021 (koncipován jako vyrovnaný ve výši 
70 965 000,- Kč s rezervou ve výši pouhých 338 000,- Kč) upozornil dr. Kubíček na fakt, že 
návrh rozpočtu neobsahuje náklady na provoz budovy (předcházející vlastník uváděl řádově 
280 tis. Kč/měsíc), náklady na audiovizuální techniku vzdělávacího centra, náklady na vnitřní 
vybavení (nábytek) a náklady na stěhování. Přesto byl návrh rozpočtu většinou 13 členů 
představenstva ze 16 přítomných odsouhlasen. 

h) Dne 7. 9. 2020 odpoledne byl spuštěn nový vzdělávací portál www.vzdelavanilekaru.cz, 
přičemž bylo sděleno, že administrativní pracovníci komory byli se systémem průběžně 
seznámeni.  

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval členy představenstva o svém o svém jednání s prezidentkou lékařské 
komory v italském Fermu (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 
Fermo) dr. Annou Marií Calcagni dne  7. 9. 2020. , které se původně mělo konat již v březnu 
2020, na němž bylo dojednáno partnerství regionálních organizací obou zemí, které by mělo 
být realizováno ve formě výměnných stáží lékařů.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

http://www.vzdelavanilekaru.cz/


Ad 5. 
Předseda seznámil přítomné s nejdůležitějšími body porady předsedů jednotlivých OS ČLK, 
konané dne 10. 9. 2020 v Praze, přičemž většina nich již byla uvedena v bodě č. 3. 

Za nejdůležitější informaci z porady označil konsensuální návrh zúčastněných předsedů, aby 
nadcházející volební sjezd ČLK byl z důvodu epidemie Covid-19 pouze jednodenní, a konal se 
v sobotu 28. listopadu 2020, což následně ve dnech 13. a 14. 9. 2020 představenstvo ČLK 
prostřednictvím hlasování po internetu schválilo. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 
Předseda informoval členy představenstva o své reakci na dopis prezidenta ČLK dr. Milana 
Kubka, rozeslaný elektronicky všem členům komory dne 14. 9. 2020 pod názvem Máme 
problém, v němž komentoval nastupující druhou vlnu epidemie Covid-19 v ČR. Dr. Kubíček 
reagoval 17. 9. 2020 e-mailem (adresovaným všem členům republikového představenstva), 
v němž navrhl „…abychom (myšleno představenstvo ČLK) co nejdříve – nejlépe  ještě dnes – 
otevřeným dopisem vyzvali premiéra k okamžitému uzavření škol i všech kulturních, 
společenských a sportovních akcí, dokud jsme ještě v Evropě "jen" třetí nejhorší zemí.“ 
Argumentoval tím, že k tomu stejně dojde, ale patrně pozdě, a že pokud premiér poslechne, 
veřejnost bude vnímat, že je to na podnět ČLK, a pokud nikoli, bude možné později snadno 
doložit, že ho představitelé lékařské obce varovali. Na zmíněný e-mail zareagovali pouze dva 
členové představenstva – dr. Němeček, jenž podpořil návrh na uzavření hromadných 
kulturních, společenských a sportovních akci, ale nikoli škol, a dr. Dobeš, který uvedl, že 
zmíněná opatření jsou v kompetenci státní správy a nikoli ČLK.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 
V rámci přípravy Obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5, plánovaného na 30. 9. 2020, 
předseda seznámil přítomné se jmenným seznamem kandidátů do volených orgánů: do 
revizní komise, kterou se rozhodla opustit stávající členka dr. Zatloukalová, kandidují 
stávající členové dr. Hoffmann, dr. Kučerová (prakt. lékařka), dr. Laštůvka a dr. Lesný, a 
nově dr. Kučerová (gynekoložka), do čestné rady, kterou ze zdravotních či pracovních 
důvodů opouštějí prof. Bojar, doc. Kozák a prof. Kvapil, kandidují znovu doc. Drábková a 
doc. Tichý, a nově doc. Chmel, doc. Keil, prof. Pafko a doc. Pochop, do představenstva 
kandidují všichni jeho stávající členové, do funkce delegáta sjezdu kandidují stávající delegáti 
(v abecedním pořadí) dr. Alazani, dr. Beyerová, dr. Csémyová, dr. Dosoudil, dr. Hilšerová, 
dr. Kotrbová, dr. Kučerová (PL), dr. Laštůvka, dr. Lesná, prim. Odehnal, dr. Přikryl, dr. 
Reissová, dr. Szabová, dr. Šedivá, dr. Večeř a dr. Zatloukalová a nově (řazeni podle data 
ohlášení kandidatury) dr. Langerová, dr. Streck, dr. Poloučková, dr. Trčka, prof. Neužil, dr. 
Pavlata, dr. Kapounek a dr. Dostálová. 

Do pracovního předsednictva byli navrženi dr. Alazani, dr. Csémyová, dr. Hoffmann a prim. 
Odehnal, do mandátové komise dr. Gadireddi, dr. Lesná a dr. Přikryl, do návrhové komise 
dr. Pavlata, dr. Reissová a dr. Šedivá a do volební komise dr. Halčiaková, dr. Choi Širůčková 
a dr. Janáčková–Žďárská. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 8. 
Byla projednána jedna žádost o prominutí členského příspěvku z důvodu věku nad 75 let. 



Dále byla projednána žádost o zajištění nového psychiatrického znaleckého posudku jedné 
členky, která vyjádřila nesouhlas s vynesením rozsudku na základě dle jejího názoru 
nesprávného znaleckého posudku, přičemž sama navrhla dva soudní znalce. Předseda navrhl 
zajištění zmíněného posudku za předpokladu, že žadatelka dodá potřebné podklady.  

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 9. 
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že termín příštího zasedání představenstva bude 
stanoven na základě internetové diskuse. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

 
V Praze 22. 9. 2020 

 
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                         Ověřila: Dr. Soňa Csémyová 


