
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 15. 1. 2018 od 16:40 do 18:30 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Petra Lesná, Dr. Ida Reissová, Dr. 

Pavel Kubíček, Dr. Petr Přikryl a Dr. Lucie Šedivá 

Omluven: Dr. Milan Odehnal a Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:40, 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 ze dne 4. 12. 2017 
2. Poskytnutí půjčky OS ČLK Prahy 5 centru ČLK v souvislosti s koupí Domu lékařů 
3. Projednání podmínek prominutí/snížení členského příspěvku ČLK 
4. Informace o zasedání představenstva ČLK a Plesu lékařů českých 
5. Informace o výběrovém řízení ve FN Motol  
6. Projednání žádostí o prominutí/snížení členského příspěvku ČLK 
7. Různé 

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

Ad 1.  

Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání (4. 12. 2017), který všichni 

členové představenstva OS ČLK Prahy 5 obdrželi v elektronické formě spolu se zápisem ze 

zasedání republikového z představenstva a porady předsedů (14. 12. 2017) dne 3. 1. 2018 

Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

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

Ad 2. 

V souvislosti s koupí Domu lékařů a s odkazem na s tím související části zápisů ze dvou 

předcházejících zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 přítomní členové představenstva 

projednali text Smlouvy o zápůjčce, která byla centrální kanceláří ČLK rozeslána všem OS, jež 

deklarovala ochotu půjčku poskytnout. Podle této smlouvy poskytne OS ČLK Prahy 5 centru 

ČLK půjčku ve výši 2 mil. Kč, přičemž její splatnost je maximálně 5 let. 

Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 2, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 3. 

V souvislosti s obvyklými žádostmi řady členů OS ČLK Prahy 5 o snížení či prominutí členských 

příspěvků se přítomní členové představenstva usnesli na následujících obecných pravidlech: 

a) příspěvek se promíjí nepracujícím důchodcům ve věku nad 75 let a lékařům s  úvazkem ve 

zdravotnickém zařízení ve výši 0,2 a nižším, nemají-li žádný vedlejší příjem, 

b) příspěvek se snižuje na částku, kterou za každého člena odvádí OS ČLK Prahy 5 do centra 

(tj. na 1 586,- Kč), u lékařů s úvazkem ve zdravotnickém zařízení vyšším než 0,2 a nižším než 

0,5, nemají-li žádný vedlejší příjem, a u lékařů nevykonávajících v příslušném kalendářním 

roce léčebně preventivní péči nebo ve stejném období pracujících mimo Českou republiku.  



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

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o tom, že nejbližší zasedání představenstva ČLK i po něm 

následující Ples lékařů českých (od 20:00 na Žofíně) se budou konat dne 27. 1. 2018. 

Přítomní členové představenstva vzali uvedené informace na vědomí. 

Ad 5. 

Místopředseda Dr. Petr Přikryl informoval přítomné o výběrovém řízení na obsazení funkce 

zdravotnického zástupce přednosty Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, kterého se jako 

zástupce OS ČLK Prahy 5 účastnil dne 11. 1. 2018. 

Přítomní členové představenstva vzali uvedené informace na vědomí. 

Ad 6. 

Celkem 18 došlých žádostí o prominutí či snížení členského příspěvku bylo projednáno 

s následujícím výsledkem: v jednom případě prominutí příspěvku na rok 2017 při vstupu do 

ČLK v prosinci téhož roku, v osmi případech prominutí příspěvku na rok 2018 z důvodu věku 

nad 75 let, v jednom případě prominutí z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, v šesti 

případech snížení příspěvku na částku 1 586,- Kč, v jednom případě odložení rozhodnutí do 

doručení doplňujících informací a v jednom případě žádost zamítnuta.   

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

Ad 7. 

V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva na pondělí 19. 

února 2018 od 16:30.  

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

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30. 

V Praze dne 15. 1. 2018 

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


