
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 13. 9. 2022 od 16:30 do 18:30 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, prim. dr. Milan 
Odehnal, dr. Ing. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Petra Lesná, Dr. Petr Přikryl a Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné členy a konstatoval, že představenstvo je 
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Csémyovou. 

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 představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 19. 7. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 22. 7. 2022 
3. Informace o zasedání republikového představenstva dne 15. 9. 2022 
4. Informace o poradě předsedů OS ČLK dne 22. 9. 2022 
5. Informace o Obvodním shromáždění OS ČLK Prahy 5 dne 12. 9. 2022 
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 19. 7. 2022, 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 nejdůležitějších bodech posledního zasedání republikového 
představenstva, které se konalo 22. července 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v červnu 2022 bylo do ČLK přijato celkem 208 lékařů, z toho 72 s cizí státní příslušností či se 
zahraniční lékařskou fakultou; 
- v roce 2022 zatím o certifikát profesní bezúhonnosti (podmínka práce v zahraničí) požádalo 
celkem 100 lékařů 
- zůstatek na účtech ČLK k 30. 6. 2022 činil 54 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 31. 7. 2022 
je 84,5 mil. Kč, a to z důvodů prodeje nebytových prostor v ul. Lékařská v Praze 5 za cenu 35 
mil. Kč; 
- dne 12. 7. 2022 byly výše zmíněné nebytové prostory předány novému vlastníkovi; 
- dne 30. 6. 2022 byly spuštěny nové webové stránky ČLK, jejich cena činí 346 tis. Kč; 
- firma Ewing s. r. o. vytvořila pro ČLK nový informační portál www.nasezdravotnictvi.cz, jeho 
cena činí 147 tis. Kč; 
- celkem 32 okresních sdružení ČLK půjčilo na nákup Domu lékařů celkem 14 015 000,- Kč, 

přičemž tyto půjčky jsou splatné během roku 2023; 

- sjezd delegátů ČLK se bude konat v sobotu 12. a v neděli 13. listopadu 2022 v hotelu 
Voroněž v Brně; 
- ČLK má u České spořitelny, a. s., dva úvěry: na nákup Domu lékařů ve výši 57 mil. Kč (k 31. 

12. 2021 splaceno 13,5 mil. Kč), na jeho rekonstrukci ve výši 50 mil. Kč (k 31. 12.2021 

splaceno 2,8 mil. Kč); aby bylo možno využít prostředky získané prodejem původního sídla 

ČLK v Praze 5 k předčasnému splacení úvěru na rekonstrukci, navrhl prezident 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; 

- jmění ČLK činí i s hospodářským výsledkem za rok 2021 ve výši 8,7 mil. Kč celkem 105,2 mil. 

Kč; 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/


- 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); 

- Poslanecká sněmovna schválila s účinností od 1. 8. 2022 snížení platby za státní pojištěnce 

z původních 1 967,- Kč a na 1 487,- Kč; poslanci současně schválili zvýšení základní částky pro 

výpočet valorizací v následujících letech z původně navrhovaných 1 878,- Kč na 1 900,- Kč, 

tedy o 22,- Kč měsíčně více; 

- dne 18. 7. 2022 bylo zahájeno očkování proti infekci Covid–19 čtvrtou posilovací dávkou 

všech zájemců starších 18 let, u kterých od první posilující dávky uplynuly nejméně 4 měsíce; 

- dne 14. 9. 2022 pořádá ČLK v Domě lékařů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví 

odbornou konferenci věnovanou epidemii nemoci Covid–19. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda informoval přítomné, že příští zasedání republikového představenstva se bude 
konat 15. září 2022 v Domě lékařů v Praze. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval přítomné, že o týden později, 22. července 2022, se bude v Domě 
lékařů v Praze konat porada předsedů jednotlivých OS ČLK. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 5. 
Předseda připomněl přítomným, že Obvodní shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5 se bude 
konat ve středu 12. října 2022 v předsálí Kongresového sálu Nemocnice Na Homolce. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 6. 
V rámci Různého byl konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva ve 
středu 12. října 2022 bezprostředně po skončení Obvodního shromáždění lékařů OS ČLK 
Prahy 5. 

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

 

V Praze dne 13. 9. 2022 

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


