
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 14. 4. 2015 od 16:30 do 18:00 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, MUDr. Pavel Kubíček, Dr. Petra 

Lesná a Dr. Jan Večeř 

Omluveni: Dr. Ida Chodová, Dr. Tomáš Nedělka, Dr. Petr Přikryl a Dr. Tomáš Šmilauer 

Zasedání představenstva zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je 

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Csémyovou. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0  

Návrh byl přijat. 

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky: 

1. Kontrola zápisu zasedání ze dne 20. 3. 2015 
2. Problematika sídla OS ČLK Prahy 5: 

a) Informace o odmítnutí nabízených prostor 
b) Informace o jednání s vedením FN v Motole 
c) Usnesení představenstva 

3. Informace o zasedání představenstva ĆLK dne 26. 3. 2015 
4. Informace o poradě předsedů dne 26. 3. 2015 
5. Informace o připomínkách ČLK k novele zákona č. 95/2004 Sb. 
6. Informace o novele vyhlášky č. 54/2014 Sb. 
7. Informace o dalším zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu novely vyhlášky č. 

99/2012 Sb. 
8. Informace o odeslání členských příspěvků do centra 
9. Informace o rozhodnutí Dr. Přikryla nekandidovat opakovaně do republikového 

představenstva 
10. Informace o rozhodnutí Dr. Nedělky rezignovat na funkci člena představenstva OS 

ČLK Prahy 5 
11. Projednání došlých žádostí 
12. Různé 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

ad 1.  

Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, který obdrželi všichni členové 

představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.  

ad 2. a) 

Předseda informoval přítomné o tom, že dle usnesení představenstva k bodu č. 2 f) zápisu 

z minulého zasedání dne 10. 3. 2015 sdělil paní Johánkové, zástupkyni majitelů prostor na 

adrese U dvou srpů 2/2024 v Praze 5 – Košířích, že její nabídka nebude představenstvem OS 

ČLK Prahy 5 akceptována. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 



ad 2. b) 

Předseda informoval přítomné o dalších jednáních s vedením FN v Motole o ekonomicky 

výhodném pronájmu prostor v nemocnici pro potřeby OS ČLK Prahy 5. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

ad 2. c) 

Po následující diskusi bylo rozhodnuto o následujícím postupu: poptávka u realitní 

společnosti zůstává v platnosti,  

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

ad 3. 

Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech ze zasedání představenstva ČLK, 

které se konalo dne 26. 3. 2015 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

ad 4. 

Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech z porady předsedů OS ČLK, která se 

konala rovněž 26. 3. 2015. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Předseda informoval přítomné o zásadních připomínkách ČLK k novele zákona č. 95/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k 

výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 

Předseda informoval přítomné o novele vyhlášky č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a 
průkazu inspektora a limitních množství látek podle zákona o prekursorech drog, která byla 
elektronicky rozeslána dne 2. 4. 2015 s tím, že do 8. 4. 2015 bylo možno zaslat na MZ ČR 
připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 

Předseda informoval přítomné o dalším zasedání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu 

novely vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, dne 9. 4. 2015. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 8. 

Předseda informoval přítomné o odeslání členských příspěvků do centra. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 



Ad 9. 

Předseda informoval přítomné o rozhodnutí Dr. Přikryla nekandidovat opakovaně (tj. pro 

následující volební období) do republikového představenstva, které sdělil formou e-mailu 

předsedovi dne 9. 4. 2015. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 10. 

Předseda informoval přítomné o rozhodnutí Dr. Nedělky rezignovat na funkci člena 
představenstva OS ČLK Prahy 5, které sdělil formou SMS předsedovi dne 14. 4. 2015. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 11. 

V rámci tohoto bodu byly projednány došlé žádosti: jedna žádost o snížení členského 

příspěvku na rok 2015 a 8 žádostí o jeho prominutí z důvodu věku nad 75 let, gravidity či 

dlouhodobé pracovní neschopnosti.  

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 

Návrh byl přijat. 

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:00 s tím, že příští zasedání se bude 

konat v úterý 19. května 2015 v 16:30. 

 

V Praze dne 14. 4. 2015 

 

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