
Zápis z Obvodního shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5 

konaného dne 12. 10. 2022 od 16:10 do 18:00 

v předsálí Kongresového sálu Nemocnice Na Homolce 

Přítomni: viz podpisový arch, ověřený mandátovou komisí 

Jednání Obvodního shromáždění zahájil předseda v 16:10. Přivítal všechny ostatní účastníky a 

spustil prezentaci, promítanou na projekční plátno; v jejím úvodu připomněl adresu sídla OS 

ČLK Praha 5, telefonický i elektronický kontakt, úřední hodiny a číslo účtu u Komerční banky. 

Dále předseda výše uvedeným způsobem se slovním komentářem seznámil přítomné s 

následujícím návrhem programu jednání a požádal o případné připomínky či doplnění: 

1. Zahájení 

2. Volba pracovního předsednictva 

3. Volba mandátové a návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady 

5. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu 

6. Diskuse 

7. Závěr a občerstvení 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

ad 2.  

Do Pracovního předsednictva byli kromě předsedy zvoleni prof. MUDr. Martin Bojar, MUDr. 

Soňa Csémyová, prim. MUDr. Milan Odehnal a MUDr. Svatopluk Smutný. 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

ad 3. 

Do Mandátové komise byli zvoleni MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Milan Pavlata a 

MUDr. Petr Přikryl. 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

Do Návrhové komise byli zvoleni představenstvem navržena MUDr. Květoslava Ferrová, 

MUDr. Daniel Groh a MUDr. Lucie Šedivá. 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

ad 4. 

Předseda tlumočil informaci Mandátové komise, že je přítomno 26 členů OS ČLK Prahy 5 a 

poté přednesl Zprávu o činnosti představenstva za období od 1. 11. 2021 do 30. 9. 2022, v níž 

mimo jiné: 

a) zmínil, že OS ČLK Praha 5 je s 3 180 členy stále druhé nejpočetnější OS v ČR, 



b) oznámil, že představenstvo OS pracovalo ve složení: MUDr. Pavel Kubíček – předseda, 

MUDr. Petr Přikryl – místopředseda, MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Soňa 

Csémyová, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Milan Odehnal, MUDr. Ing. Ida Reissová, MUDr. 

Lucie Šedivá a MUDr. Jan Večeř, kterým pak poděkoval za jejich práci a podporu, 

c) informoval o frekvenci zasedání a zveřejňování zápisů na webu, 

d) popsal běžnou agendu kanceláře, 

e) uvedl počet vyřízených žádostí a vydaných úředních listin, 

f) připomněl přítomným příspěvek OS ČLK Prahy 5 svým členům na atestaci ve výši 500,- 

Kč a na vzdělávací akce, garantované Českou lékařskou komorou a lékařskými fakultami 

univerzit ve výši 2 000,- Kč ročně,  

g) upozornil na blížící se 36. sjezd ČLK, který se bude konat ve dnech 12. – 13. 11. 2022 

v hotelu Voroněž v Brně, 

h) připomněl přítomným bezúročnou půjčku OS ČLK Prahy 5 centrální kanceláři ČLK na 

koupi a rekonstrukci Domu lékařů ve výši 2 000 000,- Kč, 

i) upozornil přítomné, že tradiční Ples lékařů českých by se měl konat v 28. 1. 2023 na 

Žofíně. 

Na žádost předsedy Revizní komise MUDr. Rudolfa Hoffmanna předseda OS ČLK Prahy 5 

seznámil přítomné s ostatními členy tohoto orgánu (MUDr. Ivana Kučerová – gyn., MUDr. 

Ivana Kučerová – PL, MUDr. Petr Laštůvka a MUDr. Petr Lesný), jeho činností za uplynulý 

rok, statistikou a nejčastějších důvodech řešených stížností i kontrole majetku a hospodaření 

OS ČLK Prahy 5, které shledala bez závad. 

Na žádost předsedy Čestné rady prof. MUDr. Pavla Pafka poreferoval předseda OS ČLK Prahy 

5 o složení tohoto orgánu (kromě předsedy doc. MUDr. Jarmila Drábková, doc. MUDr. 

Roman Chmel, doc. MUDr. Pavel Pochop a doc. MUDr. Michal Tichý) a jeho činnosti, 

přičemž uvedl, že v uplynulém roce řešil jen jednu kauzu, která skončila pokutou. 

Jelikož k předneseným zprávám neměl nikdo z přítomných žádné připomínky, poděkoval 

předseda členům revizní komise i čestné rady za jejich práci a poté navrhl, aby je plénum 

vzalo všechny přednesené zprávy na vědomí. 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

ad 5. 

V následující zprávě o hospodaření prezentoval předseda nejprve rozbor nákladových 

(celkem 2 284 534,82 Kč) a výnosových účtů (celkem 2 828 850,33 Kč) k 31. 12. 2021 

s celkově kladnou bilancí ve výši 544 315,51 Kč. 

V druhé části pak seznámil přítomné s návrhem rozpočtu OS na rok 2022, který byl 

koncipován jako vyrovnaný ve výši 2 889 272,- Kč. 

Jelikož k přednesené zprávě i návrhu rozpočtu neměl nikdo z přítomných žádné připomínky, 

bylo předsedou navrženo, aby je plénum vzalo na vědomi. 

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 



ad 6. 

V diskusi vystoupil nejprve prof. MUDr. Richard Škába, který jménem pražského Spolku 

lékařů českých požádal OS ČLK Prahy 5 o příspěvek na oslavu této organizace ve výši 15 000,- 

Kč, a poté zazněl z pléna návrh na zřízení průkazu člena České lékařské komory jako dokladu 

o lékařském titulu, který se nově již neuvádí na občanském průkazu a je tudíž zejména 

v zahraničí někdy obtížné dokázat lékařskou profesi. Předseda slíbil, že návrh bude 

projednán na nejbližším zasedání představenstva a o žádosti prof. Škáby nechal hlasovat.  

Hlasování: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0   Návrh byl přijat. 

ad 7. 

Jednání Obvodního shromáždění bylo předsedou s poděkováním přítomným za účast 

ukončeno v 18:00. 

 

V Praze dne 12. 10. 2022 

 

 

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


