
 

 

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5 

konaného dne 17. 9. 2018 od 16:30 do 18:20 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Ida Reissová, Dr. Pavel Kubíček, 

Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal a Dr. Petr Přikryl 

Omluveni: Dr. Lucie Šedivá a Dr.Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, 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 19. 6. 2018 
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 6. 9. 2018 
3. Informace z porady předsedů okresních sdružení ČLK dne 13. 9. 2018 
4. Informace o 25. zasedání ZEVA ve dnech 20. – 22. 9. 2018 
5. Příprava obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5 dne 24. 10. 2018 
6. Informace o XXXIII. sjezdu ČLK ve dnech 10. – 11.  11. 2018 
7. Informace o partnerství mezi členy OS ČLK Prahy 5 a lékaři regionu Reggio Calabria 
8. Projednání žádostí o prominutí/snížení členského příspěvku ČLK 
9. Různé 

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

Ad 1.  

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 19. 6. 2018 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 zasedání představenstva ČLK, které 

se konalo dne 6. 9. 2018 v Praze, především o snahách MZ ČR řešit nedostatek lékařů jednak 

cestou posílení kompetencí zdravotních sester, jednak pokračováním nebezpečného Projektu 

Ukrajina. Předseda dále sdělil, že v červenci 2018 bylo do ČLK přijato celkem 278 lékařů, 

z toho 50 cizinců a í absolventů zahraniční lékařské fakulty. Na závěr tohoto bodu proběhla 

diskuse o návrzích novel dvou stavovských předpisů, a sice SP č. 2 – Volebního řádu, a SP č. 7 

– Příspěvků na činnost. 

Podle novely SP č. 2 by došlo k redukci současného počtu delegátů sjezdu; v současnosti má 

každé OS nárok na jednoho delegáta za každých dalších započatých 150 členů, takže sjezd má 

celkem 406 delegátů, přičemž skutečně zvoleno jich je jen 367, a z těch se část každoročně 

sjezdu nezúčastňuje. Prezident proto navrhl celkem 3 varianty: var. č. 1 – předseda za 

prvních 150 členů + další delegát za dalších prvních započatých 150 členů + další delegáti za 

každých dalších započatých 200 členů (celkem 361 delegátů), var. č. 2 – předseda za prvních 

150 členů + další delegáti za každých dalších započatých 200 členů (celkem 340 delegátů), 

var. č. 3 – předseda za prvních 200 členů + další delegáti za každých dalších započatých 200 



 

 

členů (celkem 316 delegátů). Podle varianty č. 1 by OS ČLK Prahy 5 mělo místo současných 

19 mělo nárok jen na 15 a podle variant č. 2 a 3 jen na 14 delegátů. 

Podle novely SP č. 7 by byla sankcionována pozdní úhrada členských příspěvků: podle var. 1. 

částkou 500,- Kč v období 1. 7. až 31. 12. a částkou 1 000,- Kč od 1. 1. následujícího roku, 

podle var. č. 2 částkou 500,- Kč v období od 2. 3. do 30. 6. a částkou 1 000,- Kč od 1. 7.  Ani 

s jednou variantou proto členové představenstva OS ČLK Prahy 5 nesouhlasí. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí, ale shodli se na tom, že ani 

jednu z obou předložených novel na nadcházejícím sjezdu nepodpoří. 

Ad 3. 

Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech porady předsedů okresních 

sdružení ČLK, která se konala dne 13. 9. 2018 v Praze. Předsedové většinově podpořili přijetí 

výše uvedené varianty č. 1 návrhu novely SP č. 2.   

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o o 25. zasedání ZEVA (tj. setkání vedoucích představitelů 

středoevropských a východoevropských lékařských komor), které se bude konat ve dnech 

20. – 22. 9. 2018 v hotelu Esplanade v Praze 1, a jehož hlavními tématy by měla být pravidla 

pro přístup lékařů z tzv. třetích zemí na trh práce v EU, regulace reklamy na zdravotní služby, 

pravidla disciplinárních řízení komor v jednotlivých zemích a přesun kompetencí mezi 

skupinami zdravotníků. 

Přítomní členové představenstva vzali uvedenou informaci na vědomí. 

Ad 5. 

V rámci přípravy na obvodní shromáždění OS ČLK Prahy 5, které se bude konat dne 24. 10. 

2018 od 16:30 v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce se přítomní shodli na tom, že do 

pracovního představenstva budou kromě předsedy nominováni Dr. Alazani, Prof. Bojar, Dr. 

Hoffmann, Prim. Odehnal a Dr. Sojka, do mandátové komise Dr. Lesná, Dr. Přikryl a Dr. 

Zatloukalová, do návrhové komise Dr. Pavlata, Dr. Šedivá a Dr. Večeř a do komise volební 

Dr. Csémyová, Dr. Lesný a Dr. Reissová. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byly přijaty. 

Ad 6. 

Předseda informoval přítomné o tom, že na základě upozornění pražské kanceláře ČLK bude 

ve shodě s ustanovením § 6 odst. 12 SP č. 2 – Volebního řádu na XXXIII. sjezdu ČLK, který se 

bude konat ve dnech 10. – 11.  11. 2018, od každého případného náhradníka delegáta 

požadováno písemné zmocnění předsedy příslušného OS, jež v minulých letech vyžadováno 

nebylo. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 

Předseda informoval přítomné o nabídce lékařů italského regionu metropolitního města 

Reggio Calabria na partnerství s lékaři OS ČLK Prahy 5. Předseda by se měl na pozvání italské 



 

 

strany účastnit jednání o náležitostech partnerství v rámci pracovní cesty ve dnech 13. – 21. 

10. 2018. 

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

Ad 8. 

Celkem tři došlé žádosti o prominutí či snížení členského příspěvku na rok 2018 byly 

projednány s následujícím výsledkem: ve dvou případech byly příspěvky prominuty z důvodu 

rizikového těhotenství a pracovního úvazku ve výši 0,2 a v jednom případě příspěvek snížen 

na částku 1 586,- Kč z důvodu dlouhodobého pracovního pobytu žadatele v zahraničí. 

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrhy byly přijaty. 

Ad 9. 

V rámci „Různého“ byl stanoveny termíny dvou následujících zasedání představenstva: 

v říjnu v rámci obvodního shromáždění 24. 10. a v listopadu v rámci sjezdu ČLK 10. 11.  

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

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:20. 

V Praze dne 17. 9. 2018 

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


