
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 23. 5. 2022 od 16:30 do 18:30 
  
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, prim. dr. Milan 
Odehnal, Dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá 
Omluveni: Dr. Petra Lesná 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 21. 4. 2022 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 29. 4. 2022 
3. Návrh změny podmínek poskytování příspěvků na vzdělávací akce 
4. Projednání došlých žádostí 
5. Různé 

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

Ad 1. 
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 21. 4. 2022, z něhož zápis dostali 
všichni členové představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem 19. května 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 až 29. dubna 2022 v Domě lékařů v Praze: 
- v březnu 2022 bylo do ČLK přijato celkem 50 lékařů, z toho 45 s cizí státní příslušností či se 
zahraniční lékařskou fakultou; 
- zůstatek na účtech ČLK k 31. 32. 2022 činil 33,3 mil. Kč, předpokládaný zůstatek k 30. 4. 2022 
je 45,6 mil. Kč; 
- dne 5. 4. 2022 podepsal prezident Kupní smlouvu a další listiny, týkající se prodeje služebního 
bytu ČLK v ul. Jeřabinová v Praze 5 s parkovacím stáním za cenu 9 695 000,- Kč; 
- téhož dne podepsal prezident Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v přízemí 
Domu lékařů s kosmetickou firmou LC Skincare, s. r. o., a dne 29. 4. 2022 jí byly zmíněné 
prostory předány k užívání; 
- zatímco OS ČLK Prahy 7 se již začalo stěhovat do jedné ze čtyř zbývajících kanceláří v Domě 
lékařů, na definitivní rozhodnutí OS ČLK Prahy západ se podle Mgr. Valáška dosud čeká; 
- na základě smlouvy s firmou ISSA, podepsané dne 28. 2. 2022, by dne 1. 7. 2022 měly být 
spuštěny nové webové stránky ČLK; 
- další právní seminář pro členy ČLK se bude konat dne 2. 6. 2022 v Domě lékařů; 
- představenstvo schválilo návrh novely Doporučení představenstva ČLK č. 1/2013, týkající se 
postupu zástupců ČLK v komisích při výběrových řízeních, která se konají před uzavíráním 
smluv mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb;  
- došlo k prodloužení rámcové smlouvy s firmou T-Mobile ohledně Programu Benefit pro členy 
ČLK za nových, výhodnějších podmínek, kterých kromě lékařů mohou využívat i jejich rodinní 
příslušníci; 
- MZ ČR předložilo k připomínkování návrh změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení s cílem nahradit nedostatek posuzujících lékařů rozšířením 

kompetencí nelékařských pracovníků a vytvořením nové pozice odborného nelékařského 

zdravotnického pracovníka, který by se v rozsahu své kvalifikace podílel na procesu 

posuzování zdravotního stavu a připravoval odborné podklady pro tvorbu posudků; 



k návrhu, který rovněž počítá s rozšířením povinností praktických lékařů, připravují ve 

spolupráci s právníky ČLK členové představenstva Dr. Lindovský, Dr. Kubíček a Dr. Němeček; 

- další zasedání představenstva se bude konat dne 27. 5. 2022 v Domě lékařů;  

Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí. 

Ad 3. 
Na návrh předsedy se představenstvo rozhodlo změnit dosavadní podmínky poskytování 
finančních příspěvků členům OS ČLK Prahy 5 v tom smyslu, že příspěvků bude možno kromě 
seminářů pořádaných Českou lékařskou komorou využít i na vzdělávací akce organizované IPVZ 
či lékařskými fakultami českých a moravských univerzit. 

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

Ad 4. 
Byla projednány dvě došlé žádosti o prominutí členských příspěvků na rok 2022: 

a) jedna žádost z důvodu pracovního poměru ve výši 0,2 
b) jedna žádost z důvodu dlouhodobé PN, trvající od prosince 2021 

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

Ad 5. 
V rámci Různého bylo konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na 
čtvrtek 16. června 2022 v 16:00. 

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

 

V Praze dne 23. 5. 2022 

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


