Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 28. 3. 2022 od 16:30 do 18:40
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná,
prim. dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá
Omluveni: 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 – 8, 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. 2. 2022
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 26. 2. 2022
3. Informace z porady předsedů dne 17. 3. 2022
4. Informace o novém Rytíři českého lékařského stavu
5. Informace o prodeji služebního bytu ČLK v Jeřabinové ulici v Praze 5
6. Projednání došlých žádostí
7. Různé
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 21. 2. 2022, z něhož zápis dostali
všichni členové představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem dne 27. března 2022, požádal
předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 8, 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 dne 26. února 2022 v Domě lékařů v Praze:
- v lednu 2022 bylo do ČLK přijato celkem 80 lékařů, z toho 61 s cizí státní příslušností či se
zahraniční lékařskou fakultou;
- zůstatek na účtech ČLK k 31. 1. 2022 činil 11,9 mil., Kč, předpokládaný zůstatek k 28. 2.
2022 je 8,8 mil. Kč;
- porada administrativních pracovníků ČLK se bude konat ve dnech 30. – 31. 5. 2022 v Domě
lékařů v Praze;
- představenstvo chválilo investiční náklady na dobudování nebytových prostor v přízemí
Domu lékařů ve výši 500 000,- Kč, přičemž pokračuje jednání o pronájmu s kosmetickou
firmou LC Skincare, s. r. o.;
- stran plánovaného pronájmu celkem čtyř volných kanceláři v Domě lékařů oslovil dr. Kubek
přednostně předsedy okresních sdružení ČLK z Prahy a okresů Praha východ a Praha západ;
- za účelem vytvoření nových webových stránek ČLK podepsal dr. Kubek s předcházejícím
souhlasem představenstva smlouvu s firmou ISSA, s. r. o.;
- jelikož návrh novely zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, počítá
s informační povinností i u stavovských organizací, setkal se dr. Kubek dne 25. 1. 2022 s
ministrem vnitra Mgr. Rakušanem, kterému předal k posouzení dva legislativní návrhy, jak
problém řešit;
- právní kancelář ČLK připravila podnět k novele zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, a
to konkrétně návrh v § 325 za odstavec 1 doplnit odstavec 2 tohoto znění: Stejně bude
potrestán, kdo užije násilí vůči zdravotnickému pracovníkovi při výkonu jeho povolání, nebo
pro výkon jeho povolání;
- jelikož vyhláška č. 505/2020 Sb. o soudních znalcích je v rozporu s příslušným zákonem č.
254/2019 Sb. (neobsahuje podmínku osvědčení ČLK v příslušném oboru), jednal dr. Kubek

dne 3. 2. 2022 s ministrem spravedlnosti JUDr. Blažkem a dne 22. 2. 2022 požádal o opravné
stanovisko MZ ČR rovněž ministra zdravotnictví dr. Válka;
- minulá vláda zvýšila měsíční platbu za státní pojištěnce od 1. 6. 2020 o 500,- Kč a od 1. 1.
2021 o dalších 200,- Kč, od 1. 1. 2022 došlo k dalšímu zvýšení o 200,-Kč, ale nová vláda chce
od 1. 7. 2022 tuto platbu snížit o 400,- Kč měsíčně, čímž by systém veřejného zdravotního
pojištění získal na pojistném od státu o 14 mld. Kč méně, než se předpokládalo;
- dne 13. 7. 2022 nominoval prezident ČLK do Vzdělávací rady lékařů znovu dr. Mrozka a
místo sebe člena představenstva a předsedu Sekce mladých lékařů ČLK dr. Přádu;
- příští zasedání představenstva se bude konat v sobotu 2. 4. 2022 v Domě lékařů
Přítomní členové představenstva vzali informace na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech porady předsedů jednotlivých OS
ČLK, která se konala 17. března 2022 v Břevnovském klášteře v Praze, přičemž většina bodů
se shoduje s výše uvedenými informacemi ze zasedání představenstva.
Podle registru ČLK k 1. 3. 2022 vystudovalo celkem 693 členů komory lékařskou fakultu na
Ukrajině (387 žen a 306 mužů), nicméně současné tragické události na Ukrajině nijak nemění
podmínky pro výkon lékařského povolání lékařů, kteří nabyli své vzdělání v zemi, která není
členem Evropské unie.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o tom, že krátce po skončení porady předsedů proběhlo
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera slavnostní pasování nového Rytíře českého
lékařského stavu, kterým se stal chirurg doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc., z Pardubic.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o tom, že se podařilo najít zájemce o služební byt ČLK v Praze
5 s podmínkou snížení původně požadované ceny ve výši 9 735 000,- Kč o 40 tis. Kč, tedy na
částku 9 695 000,- Kč, s čímž většina členů představenstva vyslovila souhlas.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Byly projednány celkem 4 došlé žádostí o prominutí členských příspěvků na rok 2022:
a) jedna žádost nepracujícího důchodce o prominutí z důvodu věku nad 75 let
b) jedna žádost o prominutí z důvodu mateřské dovolené
c) dvě žádost o prominutí z důvodu dlouhodobé nemoci
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 7.
V rámci Různého bylo konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na
čtvrtek 21. dubna 2022 v 16:30.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
V Praze dne 28. 3. 2022
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

