
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 31. 3. 2021 od 16:30 do 18:30 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Pavel Kubíček, prim. Milan Odehnal, dr. Petr Přikryl, 
dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Soňa Csémyová, 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 – 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 17. 2. 2021 
2. Informace o zasedáních představenstva 27. 2. a 27. 3. 2021 
3. Informace o psychiatrickém znaleckém posudku 
4. Revokace usnesení představenstva OS ČLK Prahy 5 z 16. 12. 2021 
5. Projednání došlých žádostí 
6. Různé 

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

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 17. 2. 2021, 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 únorovém zasedání představenstva ČLK, z něhož zápis byl 
všem členům představenstva OS ČLK Prahy 5 rozeslán elektronicky dne 28. 3. 2021, a o 
nejdůležitějších bodech zasedání republikového představenstva, které se konalo dne 27. 
března 2021 opět prostřednictvím internetové videokonference. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda seznámil členy představenstva OS ČLK Prahy 5 s posledními informacemi o 
znaleckém posudku, které získal od předsedy znalecké komise, přednosty Psychiatrické 
kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. 
Ladislava Hosáka, Ph.D.: Vzhledem k tomu, že žadatelka o odborný posudek požadované 
vyplněné psychologické dotazníky dosud nedodala (s odůvodněním, že v současné době má 
důležitější starosti – mimo jiné jednání s Policií ČR), rozhodl prof. Hosák, že v dohledné době 
znalecká komise odborný posudek vypracovávat nebude.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
V souvislostí s již třetí žádosti o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na základě doložení 
kreditů získaných výhradně za e-learningové testy (absolvované navíc v období řádově dvou 
týdnů), přijalo představenstvo OS ČLK Prahy 5 na svém zasedání dne 16. prosince 2020 
usnesení, že v případě žádostí o Diplom CŽV bude akceptováno maximálně 30 kreditů za 
jeden kalendářní rok. 
Na lednovém zasedání republikového představenstva ČLK upozornil dr. Kubíček na množící 
se případy zneužívání možností, které poskytují elektronické formy vzdělávání, a proto 
navrhl, aby i představenstvo ČLK vydalo rozhodnutí, omezující možnost zápočtu e-



learningových akcí na nejvýše 30 kreditů za jeden kalendářní rok, avšak většina z 16 
přítomných hlasovala proti. 
V zápisu ze zasedání představenstva ČLK, konaného dne 23. března 2021, se navíc objevilo 
upozornění, že podle Stavovského předpisu č. 16 je třeba pro vystavení Diplomu CŽV doložit 
150 kreditů za období posledních pěti let, a že přechodné snížení tohoto limitu na 120 
kreditů platilo pouze do 31. 12. 2020. 
Představenstvo OS ČLK Prahy 5 se proto shodlo na revokaci a výše zmíněné usnesení ze dne 
16. 12. 2020 zrušilo. 

Hlasování: PRO – 6, 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 prominutí příspěvku z důvodu věku nad 75 let při plném pracovním úvazku 
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 6, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh nebyl přijat. 

- žádost o snížení na 1 586,- Kč z důvodu ukončení výkonu léčebně preventivní péče při 
zájmu zachování členství v ČLK 
- žádost o prominutí z důvodu rizikového těhotenství a následné mateřské dovolené 
- žádost o prominutí z důvodu invalidity 3. stupně 
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byl přijaty. 

Ad 6. 
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že příští zasedání představenstva proběhne ve 
středu 28. dubna 2021 v 16:00. 

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

 
V Praze 31. 3. 2021 

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


