
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 28. 4. 2021 od 16:00 do 18:00 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petra 
Lesná, prim. Milan Odehnal, dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:00, přivítal přítomné členy a konstatoval, že představenstvo je 
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 8, 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 31. 3. 2021 
2. Informace o zasedání představenstva dne 24. 4. 2021 
3. Informace o sjezdu ČLK 19. 6. 2021 
4. Problematika doplnění vybavení kanceláře OS ČLK Prahy 5 
5. Projednání došlých žádostí 
6. Různé 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 31. 3. 2021, požádal předseda o 
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech posledního zasedání republikového 
představenstva, které se konalo v sobotu 24. dubna 2021 opět prostřednictvím internetové 
videokonference. 

a) V březnu bylo do ČLK přijato 66 lékařů, z toho 34 s cizí státní příslušností či 
absolventů zahraničních lékařských fakult. 

b) V roce 2021 dosud o certifikát profesní bezúhonnosti požádalo 53 lékařů. 

c) Jak vyplynulo z materiálů, předložených představenstvu ekonomickým oddělením, 
udržela ČLK v měsíci březnu ekonomickou stabilitu jen díky tomu, že řada OS na 
žádost prezidenta poslala do centra s předstihem část vybraných členských příspěvků. 

d) Představenstvo schválilo návrh na vybavení některých prostor Domu lékařů: recepcí a 
kuchyní v ceně 627 tisíc Kč a služebního bytu v ceně 297 tisíc Kč. 

e) Zdravotníci v lůžkových zařízením by měli dostat odměnu ve výši 75 000,- Kč; OSZSP 
dodatečně vyjednal s ministrem Arenbergerem navýšení odměny pro zaměstnance 
ZZS o dalších 45 000,- Kč, tedy na celkovou částku 120 000,- Kč. 

f) České lékařské komoře se podařilo prosadit navýšení ceny práce kalkulované ve 

výkonech o 20 % a následně její pravidelnou valorizaci dle inflace: od 1. 1. 2021 

navýšení ceny práce nositelů výkonů kalkulované ve výkonech v SZV o 10 %, od 1. 1. 

2022 o dalších 10 % z hodnoty v roce 2021 a od 1. 1. 2023 každoroční valorizace 

podle aktuální míry inflace. 

g) Dne 21. 4. 2021 obdržel prezident ČLK od ředitele Odboru vzdělávání MZ ČR Mgr. 
Podhrázkého informaci, že Vědecká rada MZ doporučila, aby byl návrh ČLK 
započítávat lékařům praxi na covidových jednotkách do předatestační přípravy přijat. 



h) Představenstvo navrhlo prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval za obor 

infekční lékařství prof. MUDr. Michala Holuba, Ph.D. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda seznámil členy představenstva OS ČLK Prahy 5 s tím, že republikové představenstvo 
schválilo návrh prezidenta na konání jednodenního volebního sjezdu ČLK, který se bude 
konat v malé sportovní hale Sparty Praha v sobotu 19. 6. 2021. Jednou z podmínek konání 
sjezdu je ale uskutečnění volebních shromáždění okresních sdružení, jejichž delegátům již 
vypršel mandát. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Představenstvo se shodlo na záměru modernizovat vybavení kanceláře OS ČLK Prahy 5; jako 
první investici přítomní členové představenstva schválili nákup nového stolního počítače za 
cenu 32 tisíc Kč. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 5. 
Předseda informoval přítomné o čtyřech došlých žádostech o snížení či prominutí členských 
příspěvků na rok 2021: 

- žádost o snížení příspěvku na 1 586,- Kč z důvodu, že žadatel již lékařskou praxi 
nevykonává, ale chce zůstat členem, aby mohl zastupovat kolegy v případě jejich nemoci či 
dovolené 
- žádost o prominutí příspěvku z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti (od června 
2020) 
- žádost o prominutí příspěvku z pracovního úvazku ve výši 0,2 
- žádost o prominutí příspěvku z důvodu invalidity 3. stupně 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byl přijaty. 

Ad 6. 
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že příští zasedání představenstva proběhne ve 
středu 19. května 2021 v 16:30. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 
  

 
V Praze 28. 4. 2021 

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


