Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 13. 9. 2021 od 16:30 do 18:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petra Lesná,
prim. Milan Odehnal, dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová a dr. Lucie Šedivá
Omluven: 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 14. 6. 2021
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 2. 9. 2021
3. Informace ze zasedání Vědecké rady ČLK dne 9. 9. 2021
4. Informace o poradě předsedů OS ČLK dne 23. 9. 2021
5. Informace o sjezdu ČLK ve dnech 4. – 5. 12. 2021
6. Informace o výdajích na rekonstrukci kanceláře OS ČLK Prahy 5
7. Termín obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5
8. Různé
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 14. 6. 2021, který byl všem
členům představenstva OS ČLK Prahy 5 rozeslán elektronicky dne 28. 7. 2021, 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 ve čtvrtek 2. září 2021 v sídle ČLK v Praze 5, a zápis z něho
byl všem členům představenstva rozeslán elektronicky dne 5. 9. 2021:
a) V červenci bylo do ČLK přijato 363 lékařů, z toho 125 s cizí státní příslušností či absolventů
zahraničních lékařských fakult.
b) V roce 2021 dosud o certifikát profesní bezúhonnosti požádalo 114 lékařů.
c) Představenstvo ČLK schválilo věcný záměr přípravy komplexní novely stavovského
předpisu č. 16 (Systém celoživotního vzdělávání lékařů), která bude řádně prodiskutována se
členy představenstva i předsedy všech OS ČLK.
d) Předseda informoval přítomné o tom, že v souvislosti s hypotečními úvěry nechala si
Česká spořitelna, a. s., nechala zpracovat odhad ceny Domu lékařů po jeho rekonstrukci –
z pohledu banky se jeho cena zvýšila z původní částky ve výši 90,4 milionů na 135 milionů Kč.
e) V souvislosti s dokončením služebního bytu v Domě lékařů představenstvo ČLK schválilo
záměr prodeje bytu pro funkcionáře ČLK v Jeřabinové ulici v Praze 5 obálkovou metodou za
minimální cenu ve výši 9 735 000,- Kč vč. DPH a současně prodeje dvou garážových stání za
minimální cenu ve výši 390 000,- Kč za každé z nich.
f) Představenstvo odsouhlasilo o převodu hospodářského výsledku centra ČLK za rok 2020 ve
výši 11 384 968,- Kč do jmění ČLK.
g) Představenstvo schválilo návrh prezidenta ČLK ponechat členské příspěvky pro rok 2022
v současné výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z nich mezi centrum a

OS ČLK.
h) Příští zasedání republikového představenstva ČLK se bude konat dne 9. října 2021 v Domě
lékařů.
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 9. 9. 2021, bylo přijato následující usnesení:
Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří
zpochybňují přínos očkování proti COVID–19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky,
která jsou s očkováním údajně spojena.
Vědecká rada apeluje na tyto kolegy, aby nezapomínali na to, že lékaři jsou širokou
veřejností považováni za odbornou autoritu a tím pádem mají jejich prohlášení na veřejnost
silný dopad a radikální názory některých z nich bývají laickou veřejností často automaticky
považovány za vědecky podložené.
Informace podávané lékaři se mají striktně opírat o ověřitelná data a studie. Lékaři by
při řešení medicínských problémů měli přispívat prohlášeními, založenými na ověřitelných
faktech, a tím pomáhat ke snížení polarizace společnosti.
Vědecká rada ČLK si je vědoma, že je důležité veřejnost pravdivě informovat o
nežádoucích účincích očkování, tak jako ostatně u každé léčby. V případě onemocnění
COVID–19 svědčí dosavadní dostupná data díky mortalitě choroby na jedné straně a
současně minimálnímu výskytu nežádoucích účinků v důsledku očkování na straně druhé
jednoznačně ve prospěch vakcinace.
Od zahájení očkování do 24. 8. 2021, kdy bylo v naší republice očkováno cca 5 400 000
obyvatel, bylo hlášeno 7 864 podezření na nežádoucí účinky, což činí 0,145 % očkovaných.
Nejčastěji jsou hlášeny reakce v místě vpichu a celkové příznaky typu horečky, zimnice, únavy,
bolesti hlavy či celkové slabosti.
Ke stejnému dni bylo jako podezření na nežádoucí účinek vakcinace nahlášeno 109
úmrtí (0,0018 % očkovaných), avšak v tomto počtu jsou zahrnuta i úmrtí na COVID–19, ke
kterým došlo v průběhu očkování.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o termínu porady předsedů jednotlivých OS ČLK, která se
bude konat ve čtvrtek 23. září 2021 v Domě lékařů v Praze 9.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o tom, že nadcházející sjezd ČLK se bude konat ve dnech 4. a
5. prosince 2021 v hotelu Voroněž v Brně.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval přítomné o dosavadních výdajích na rekonstrukci kanceláře OS ČLK
Prahy 5, které činí 50 890,- Kč.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.

Představenstvo odsouhlasilo termín obvodního shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5, které se
bude konat ve středu 10. listopadu 2021 v předsálí Kongresového sálu Nemocnice Na
Homolce.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 8.
Na závěr byl odsouhlasen termín příštího zasedání představenstva, které se bude konat
v pondělí 18. října 2021 v 16:30.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.

V Praze dne 13. 9. 2021

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

