
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 16. 6. 2022 od 16:30 do 18:30 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petra Lesná, 
prim. dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a dr. Ing. Ida Reissová 
Omluveni: Dr. Lucie Šedivá a Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, 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 23. 5. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 27. 5. 2022 
3. Projednání došlých žádostí 
4. Různé 

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

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 23. 5. 2022, z něhož zápis dostali 
všichni členové představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem 14. června 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 informoval přítomné o nejdůležitějších bodech posledního zasedání republikového 
představenstva, které se konalo 27. května 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v dubnu 2022 bylo do ČLK přijato celkem 27 lékařů, z toho 16 s cizí státní příslušností či se 
zahraniční lékařskou fakultou; 
- v roce 2022 zatím o potvrzení bezúhonnosti (podmínka práce v zahraničí) požádalo celkem 
69 lékařů 
- zůstatek na účtech ČLK k 30. 4. 2022 činil 52,5 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 31. 5. 2022 
je 59,3 mil. Kč; 
- dne 18. 5. 2022 byl bývalý služební byt ČLK v ul. Jeřabinová v Praze 5 s parkovacím stáním 
předán novému majiteli (zakoupen včetně dvou parkovacích stání v roce 2011 za 4 356 855,- 
Kč, jedno parkovací stání prodáno za 572 000,- Kč, byt spolu s druhým park. stáním pak za 
9 284 417,- Kč – celkem tedy prodej za 9 856 417,- Kč); 
- dne 24. 5. 2022 podepsal prezident Rezervační smlouvu a Dohodu o úschově peněžních 
prostředků a listin, týkající se prodeje nebytových prostor v ul. Lékařská v Praze 5 za cenu   
35 mil. Kč, a dne 26. 5. 2022 byla složena rezervační jistina; 
- představenstvo se usneslo, že vysocí funkcionáři ČLK (konkrétně prezident a viceprezident) 
v případě, že nebydlí v Praze, mají nárok na příspěvek na pronájem bytu v Praze až do výše 
50 % ceny pronájmu, přičemž maximální výše tohoto příspěvku bude představenstvem ČLK 
určována vždy k 1. lednu daného roku; 
- na základě smlouvy s firmou ISSA, podepsané dne 28. 2. 2022, by dne 1. 7. 2022 měly být 
spuštěny nové webové stránky ČLK; 
- ve dnech 30. – 31. 5. 2022 se v Domě lékařů v Praze 9 konala porada administrativních 
pracovníků ČLK; 
- představenstvo vzalo na vědomí následující Stanovisko Etické komise ČLK k informování 

veřejnosti lékaři o problematice týkající se medicínských témat ze dne 5. 5. 2022: Lékaři jsou 

veřejností bráni jako významná odborná autorita. Tuto autoritu lékařského stavu i pacienty 

mohou velmi poškodit vyjádření nerespektující pravidla medicíny založené na důkazech a 

ověřitelných faktech. Lékařské informace podávané občanům mají respektovat všeobecně uznávaný 



vědecký konsenzus a musí se striktně opírat o ověřitelná data a studie. Občané mají právo tyto 

informace a jejich ověření žádat. Pokud jsou na veřejnosti prezentovány hypotézy nebo zatím 

neověřené výsledky vědeckých bádání, výzkumů nebo studií, musí být takto také uváděny. 

 - Dr. Stehlíková seznámila členy představenstva s návrhem zákona o eutanazii, který se chystá podat 

skupina poslanců – eutanázie, s níž ČLK nesouhlasí, by byla v rozporu s Etickým kodexem ČLK (Stav. 

předpis č. 10), a to §2 odst. 7: Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří 

lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá 

být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou 

přípustné. 

- dne 18. 5.2022 schválila vláda návrh novely zákona č. 106 ve znění, které komorám vyhovuje: 

Profesní samosprávné komory poskytují podle tohoto zákona pouze informace vztahující se k výkonu 

veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.  Vzhledem k tomu, že se návrh novely zákona vrátil do 

podoby odsouhlasené minulou vládu, je velmi pravděpodobné, že v tomto znění bude schválen 

Parlamentem. 

- MZ ČR předložilo návrh pravidelné každoroční novely vyhlášky, kterou se vydává Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; na základě požadavků ČLK byla základní minutová sazba 

nositelů výkonů navýšena o 10 % k 1. 1. 2016, o 10 % k 1. 1. 2021, o 10 % k 1. 1. 2022 s tím, že od té 

doby základní minutová sazba bude každoročně navyšována podlé míry roční inflace; 

- od 1. 1.2022 byla platba státu za státní pojištěnce nastavena na částku 1 967,- Kč měsíčně, ale 

současná vláda s účinností od 1. 7. 2022 platbu snížuje o 400,- Kč na částku 1 567,- Kč měsíčně; 

vzhledem k tomu, že na budoucí výši platby za státní pojištěnce zatím nepanuje shoda ani mezi 

poslanci koaličních stran, bylo projednávání tohoto návrhu zdravotním výborem Poslanecké 

sněmovny přerušeno; 

- výsledky dohodovacích řízení o cenách péče na rok 2023 v jednotlivých segmentech: 

 - praktičtí lékaři – dohoda (zástupci ČLK hlasovali proti) 

 - ambulantní specialisté – nedohoda 

 - ambulantní gynekologové – dohoda (ČLK se při hlasování zdržela) 

 - komplement – nedohoda 

 - akutní lůžková péče – nedohoda (bez účasti ČLK) 

 - následná lůžková péče – nedohoda (bez ČLK) 

 - domácí péče – nedohoda (bez ČLK) 

 - dialýzy, ZZS, dopravní služba, stomatologie a lékárny – dohoda (bez ČLK) 

- další zasedání představenstva ČLK se bude konat dne 23. 6. 2022 od 9:00 v Domě lékařů 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 4. 
Od květnového zasedání představenstva na OS ČLK Prahy 5 žádné žádosti o prominutí či 
snížení členských příspěvků na rok 2022: nedošly. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 5. 
V rámci Různého byl konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
úterý 19. července 2022 v 16:30. 

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

 

V Praze dne 16. 6. 2022 

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


