
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 19. 7. 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 16. 6. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 23. 6. 2022 
3. Informace o zasedání republikového představenstva dne 22. 7. 2022 
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 16. 6. 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 23. června 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v dubnu 2022 bylo do ČLK přijato celkem 45 lékařů, z toho 30 s cizí státní příslušností či se 
zahraniční lékařskou fakultou; 
- v roce 2022 zatím o certifikát profesní bezúhonnosti (podmínka práce v zahraničí) požádalo 
celkem 86 lékařů 
- zůstatek na účtech ČLK k 31. 5. 2022 činil 60 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 30. 6. 2022 
je 55,6 mil. Kč; 
- hospodářský výsledek centra ČLK za rok 2021 činí 8 742 328,94 Kč; 
- dne 2. 6. 2022 podepsal prezident Kupní smlouvu, týkající se prodeje nebytových prostor 
v ul. Lékařská v Praze 5 za cenu 35 mil. Kč; 
- v souvislosti s usnesením představenstva ze dne 27. 5. 2022 o tom, 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, schválilo 
představenstvo viceprezidentovi na rok 2022 příspěvek ve výši 7 750,- Kč měsíčně; 
- na základě smlouvy s firmou ISSA, podepsané dne 28. 2. 2022, byly dne 30. 6. 2022 
spuštěny nové webové stránky ČLK; 
- náklady na poradu administrativních pracovníků ČLK, která se konala ve dnech 30. – 31. 5. 
2022 se v Domě lékařů v Praze 9, činí 140 289,- Kč; 
- ve dnech 17. – 24. 9. 2022 proběhne v Mar de Plata v Argentině v pořadí již 26. mistrovství světa 

lékařů v kopané, přičemž ČR bude reprezentovat 25 hráčů – lékařů a v rozpočtu na rok 2022 byla pro 

účely podpory České lékařské fotbalové reprezentace vyčleněna finanční rezerva ve výši 100 000,- Kč; 

představenstvo schválilo příslušnou darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech 

National Medical Football Team, zastoupeným předsedou tohoto spolku MUDr. Vladimírem 

Teplanem, Ph.D.; 

- v souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolalo představenstvo sjezd delegátů ČLK, který se 
bude konat v sobotu 12. a v neděli 13. listopadu 2022 v hotelu Voroněž v Brně; 
- od 1. 1.2022 byla platba státu za státní pojištěnce nastavena na částku 1 967,- Kč měsíčně, ale 

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



z důvodu prodloužení politických jednání k této zřejmě změně dojde až s účinností od 1. 8. 2022 

s tím, že platba bude snížena na 1 487,- Kč; poslanci současně schválili zvýšení základní částky pro 

výpočet valorizací v následujících letech z původně navrhovaných 1 878,- Kč na 1 900,- Kč, tedy o 22,- 

Kč měsíčně více; 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval přítomné, že příští zasedání republikového představenstva se bude 
konat 22. července 2022 v Domě lékařů v Praze. 

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 5. 
V rámci Různého byl konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
úterý 13. září 2022 v 16:30. 

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

 

V Praze dne 19. 7. 2022 

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


