
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 17. 2. 2021 od 16:30 do 18:30 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, prim. Milan 
Odehnal, Dr. Petra Lesná, dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová, 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 – 9, 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 27. 1. 2021 
2. Informace o zasedání představenstva dne 27. 2. 2021 
3. Informace opakované žádosti o zajištění psychiatrického znaleckého posudku 
4. Projednání došlých žádostí 
5. Různé 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 27. 1. 2021, požádal předseda o 
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 

Ad 2. 
Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o termínu nejbližšího zasedání 
republikového představenstva, které se bude konat dne 27. února 2021 opět 
prostřednictvím internetové videokonference, s tím, že zápis z tohoto zasedání bude 
následně všem členům OS ČLK Prahy 5 elektronicky rozeslán. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 
Předseda seznámil přítomné s posledními informacemi o znaleckém posudku, které získal od 
předsedy znalecké komise, přednosty Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. Ladislava Hosáka, Ph.D. 
Předpokladem znaleckého posudku je předcházející psychologické vyšetření žadatelky, které 
však z důvodu onemocnění psycholožky nebylo v předpokládaném termínu realizováno. 
Teprve následně se znalecká komise sejde, stanový předběžný závěr a poté s ním seznámí 
žadatelku s dotazem, zda má posudek skutečně vypracovat, 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval přítomné o došlých třech žádostech o prominutí členských příspěvků na 
rok 2021: 

- žádost o prominutí z důvodu věku nad 75 let 

- žádost o prominutí z důvodu přerušení výkonu povolání, podmíněné péčí o nemocnou 
dceru 

- žádost o prominutí z důvodu dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické léčebně 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byl přijaty. 

 



Ad 5. 
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že příští zasedání představenstva proběhne ve 
středu 31. března 2021 v 16:30. 

Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 
  

 
V Praze 17. 2. 2021 

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


