Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 18. 10. 2021 od 17:00 do 18:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petr Přikryl, dr.
Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Petra Lesná, prim. Milan Odehnal a dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 17:00, přivítal přítomné členy a konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Přikryla.
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 13. 9. 2021
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 9. 10. 2021
3. Informace ze zasedání Vědecké rady ČLK dne 7. 10. 2021
4. Informace o sjezdu ČLK ve dnech 4. – 5. 12. 2021
5. Informace o obvodním shromáždění OS ČLK Prahy 5
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 13. 9. 2021, 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 ve čtvrtek 9. října 2021 v sídle ČLK v Domě lékařů:
a) V srpnu 2021 bylo do ČLK přijato 299 lékařů, z toho 91 s cizí státní příslušností či
absolventů zahraničních lékařských fakult, a v září 2021 celkem 197 lékařů, z toho 88 s cizí
státní příslušností či absolventů zahraničních lékařských fakult.
b) V roce 2021 dosud o certifikát profesní bezúhonnosti požádalo 147 lékařů.
c) Prezident ČLK informoval představenstvo o tom, že o prostory stávající centrální kanceláře
komory v Praze 5 projevila zájem Česká lékárnická komora, jejíž prezident a někteří z členů
představenstva si nemovitost byli dne 5. 10. 2021 prohlédnout.
d) V souvislosti s chystaným prodejem bytu pro funkcionáře ČLK v Jeřabinové ulici v Praze 5
za minimální cenu ve výši 9 735 000,- Kč vč. DPH a současně prodejem dvou garážových stání
za minimální cenu ve výši 390 000,- Kč za každé z nich bylo představenstvo Dr. Lindovským
informováno, že obě nemovitosti jsou přednostně nabízeny formou přímého prodeje členům
ČLK, kteří byli o nabídce informováni jak inzeráty v časopise Tempus medicorum, tak e-maily,
rozeslanými kanceláří ČLK.
e) Prezident ČLK prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra pro rok 2022, který již
počítá s příjmem z prodeje bytu v Jeřabinové ulici v Praze 5 a je koncipován jako vyrovnaný
s rezervou ve výši 412 800,- Kč.
f) Představenstvo schválilo návrh novely stavovského předpisu č. 2 (Volebního řádu) v tom
smyslu, že v případě že se o funkci ucházejí pouze dva kandidáti; za této situace by po 1. kole
voleb, v němž by nikdo zvolen nebyl, následovalo rovnou kolo třetí.
g) V souvislosti s návrhem prezidenta ČLK na redukci počtu delegátů sjezdu představenstvo
po diskusi doporučilo dále rozpracovat dvě varianty, přičemž podle první z nich by každé

okresní sdružení mělo na sjezdu nárok na účast 1. delegáta (kterým je vždy předseda) za
prvních 150 členů, druhého za dalších započatých 150 členů a případně dalších delegátů za
každých dalších započatých 200 členů, podle druhé varianty by předseda zastupoval prvních
200 členů a nárok na další delegáty by OS mělo za každých dalších započatých 200 členů.
Předseda upozornil přítomné, že obě varianty by pro OS ČLK Prahy 5 byly nevýhodné, neboť
v případě obou by na rozdíl od menších sdružení klesl počet delegátů z 21 na 16, tedy o 5.
Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí.
Ad 3.
Předseda seznámil členy představenstva OS ČLK Prahy 5 s tím, že na posledním zasedání
Vědecké rady ČLK, které se konalo dne 7. 10. 2021, bylo přijato následující usnesení:
Vědecká rada ČLK prohlašuje, že na základě dostupných údajů je zřejmé, že jediným
účinným opatřením proti šíření infekce COVID–19 je očkování. Z toho důvodu VR ČLK
požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří
jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.
Stejný text s drobnou úpravou („jediným účinným“ bylo nahrazeno slovem „nejúčinnějším“)
přijalo na svém zasedání dne 9. 10. 2021 i představenstvo.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda připomněl přítomným nadcházející sjezd ČLK, který se bude konat ve dnech 4. a 5.
prosince 2021 v hotelu Voroněž v Brně, přičemž proběhla diskuse o delegátech, kteří
potvrdili svou účast, o jejich dopravě na sjezd a ubytování.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda připomněl přítomným termín obvodního shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5, které
se bude konat ve středu 10. listopadu 2021 v předsálí Kongresového sálu Nemocnice Na
Homolce. Vzhledem k nedostatečnému počtu delegátů navrhl předseda uskutečnit
doplňkové volby náhradníků stávajících delegátů.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 6.
Na závěr byl odsouhlasen termín příštího zasedání představenstva, které se bude konat
ve středu 10. listopadu 2021 v 16:30 po skončení obvodního shromáždění.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.

V Praze dne 18. 10. 2021

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

