
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 12. 10. 2022 od 18:00 do 19:00 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, prim. dr. Milan 
Odehnal, Dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Petra Lesná a Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 18:00, přivítal přítomné členy a konstatoval, že představenstvo je 
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Přikryla. 

Hlasování: PRO – 7, 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 představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 13. 9. 2022 
2. Zhodnocení Obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5 
3. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 15. 9. 2022 
4. Informace z porady předsedů OS ČLK dne 22. 9. 2022 
5. Informace o 36. sjezdu ČLK ve dnech 12. a 13. 11. 2022 
6. Různé 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 13. 9. 2022, požádal předseda o 
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 
Předseda poděkoval přítomným za účast na Obvodním shromáždění OS ČLK Prahy 5, kterého 
se zúčastnilo pouhých 26 členů OS ČLK Prahy 5. K průběhu shromáždění neměl nikdo 
z přítomných žádné připomínky.  

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech posledního zasedání republikového 
představenstva, které se konalo 15. září 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v červenci 2022 bylo do ČLK přijato celkem 326 lékařů, z toho 131 s cizí státní příslušností či 
se zahraniční lékařskou fakultou; v srpnu 2022 pak 371 lékařů, z toho 138 s cizí státní 
příslušností či se zahraniční lékařskou fakultou; 
- v roce 2022 zatím o certifikát profesní bezúhonnosti (podmínka práce v zahraničí) požádalo 
celkem 133 lékařů 
- zůstatek na účtech ČLK k 31. 8. 2022 činil 81 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 30. 9. 2022 
je 76 mil. Kč; 
- náklady na vydávání časopisu Tempus medicorum za první pololetí roku 2022 činily 4,88 
mil. Kč a výnosy 2,22 mil. Kč, takže výsledkem je ztráta ve výši 2,66 mil. Kč; 
- dne 30. 6. 2022 byly spuštěny nové webové stránky ČLK, jejich cena činí 346 tis. Kč; 
- aby bylo možno využít prostředky získané prodejem původního sídla ČLK v Praze 5 

k předčasnému splacení úvěru na rekonstrukci, schválilo představenstvo návrh na zvýšení 

členských příspěvků na rok 2023 o 500,- Kč, tedy u soukromých lékařů z původních 3 500,- Kč 

na 4 000,- Kč a u lékařů zaměstnanců z 2 500,- Kč na 3 000,- Kč ročně; s tím, že pokud tento 

návrh schválí delegáti 36. sjezdu, souhlasí představenstvo s návrhem zvýšit maximální výši 

náhrady času za práci funkcionářů pro ČLK ze 400,- Kč na 500,- Kč; 

- představenstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2023, který počítá s rozpočtovou rezervou 

ve výši 6 418 800,- Kč, která může být využita například na úhradu zvýšených nákladů 

v důsledku inflace a zdražování energií, se splátkami hypotečního úvěru na nákup Domu 



lékařů v celkové výši 4 235 000,- Kč za rok, se splátkami úvěru na rekonstrukci Domu lékařů 

ve výši 3 973 000,- Kč za rok, s rezervu ve výši 1 200 000,- Kč na vydávání elektronického 

magazínu www.nasezdravotnictvi.cz, se zvýšením mzdových nákladů na zaměstnance 

centrálních kanceláří o 10 %, se zvýšením náhrady ztráty času pro funkcionáře ze současných 

400,- Kč na 500,- Kč za hodinu, s částkou 200 000,- Kč na udržování a úpravy Registru ČLK, s 

podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši 200 000,- Kč, s rezervou ve výši 

100 000,- Kč na podporu lékařské fotbalové reprezentace a ve výši 100 000,- Kč na podporu 

činnosti společnosti Lékaři bez hranic; 

- na nadcházejícím sjezdu budou delegátům navrženy dvě varianty snížení počtu delegátů:   

1) delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který zastupuje prvních 150 členů, 

druhý delegát připadne na dalších započatých 150 členů a další delegáti pak vždy za každých 

dalších započatých 200 členů (znamenala by snížení počtu delegátů ze 423 na 371) 

2) delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který zastupuje prvních 200 členů a 

další delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 členů (snížení ze 423 na 330); 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval přítomné o poradě předsedů jednotlivých OS ČLK, která se konala 22. 
července 2022 v Domě lékařů v Praze, přičemž stran snížení počtu delegátů sjezdu se zatím 
23 předsedů kloní k variantě 1, zatímco 31 předsedů k variantě 2. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 5. 
Předseda připomněl přítomným, že ve dnech 12. a 13. listopadu 2022 se v hotelu Voroněž 
v Brně bude konat 36. sjezd ČLK. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 6. 
V rámci Různého byl konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
sobotu 12. listopadu 2022 bezprostředně po skončení prvního jednacího dne 26. sjezdu ČLK 
v Brně. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

 

V Praze dne 12. 10. 2022 

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

http://www.nasezdravotnictvi.cz/

