Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 16. 12. 2020 od 17:00 do 20:00
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Pavel Kubíček, prim. Milan Odehnal, dr. Petr Přikryl,
dr. Lucie Šedivá a dr. Jan Večeř
Omluveny: Dr. dr. Soňa Csémyová, dr. Petra Lesná a dr. Ing. Ida Reissová.
Zasedání zahájil předseda v 17:00, přivítal přítomné hosty 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 ze dne 18. 11. 2020
2. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů
3. Informace ze zasedání představenstva dne 12. 12. 2020
4. Informace opakované žádosti o zajištění psychiatrického znaleckého posudku
5. Projednání došlých žádostí
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 20. 10. 2020, 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 nejvýznamnějších faktech, týkajících se rekonstrukce Domu
lékařů:
Zhotoviteli (firmě Termitan) bylo ze strany ČLK dosud zaplaceno:
- za listopad 2019 – 1 086 193,- Kč,
- za prosinec 2019 – 1 334 487,- Kč,
- za leden 2020 – 1 852 288,- Kč,
- za únor 2020 – 4 521 037,- Kč,
- za březen 2020 – 21 127 657,- Kč,
- za duben 2020 – 5 827 513,- Kč,
- za květen 2020 – 6 486 273,- Kč,
- za červen 2020 – 7 726 553,- Kč,
- za červenec 2020 – 1 969 126,- Kč,
- za srpen 2020 – 2 834 655,- Kč,
- za září 2020 – 3 151 010,- Kč,
- za listopad 2020 – 7 117 601,- Kč (schváleno nyní představenstvem)
- celkem tedy 65 034 393,- Kč (původně smlouvou stanovena částka 58 161 887,- Kč, která
byla dohodou obou stran ve formě pěti dodatků postupně navýšena na 66 701 941,- Kč).
Prezident ČLK sdělil, zbývá ještě vyfakturovat částku 1 667 548,- Kč, odpovídající zádržnému
ve výši 2,5 % celkové ceny díla.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 3.
Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o dalších nejdůležitějších bodech
zasedání republikového představenstva, které se konalo dne 12. 12. 2020 prostřednictvím
internetové videokonference.
a) V listopadu 2020 bylo do ČLK přijato celkem 54 lékařů, z nichž 9 tvoří cizinci či absolventi
zahraničních lékařských fakult.
b) V roce 2020 bylo zatím vydáno již 159 certifikátů profesní bezúhonnosti (podmínka pro
práci lékaře v zahraničí).
c) Na základě usnesení představenstva ze dne 14. 11. 2020 informoval dr. Kubek o stavu
financí ČLK: zatímco k 30. 11. 2020 bylo na účtech 39 681 923,- Kč, k 31. 12. 2020 se
předpokládá zůstatek ve výši 15 600 030,- Kč s tím, že měsíční náklady komory činí měsíčně
průměrně 4,5 mil. Kč.
d) Ekonomika Odd. vzdělávání ČLK: dr. Kubek informoval o tom, že zatímco v r. 2019 činily
příjmy 10 263 000,- Kč, za leden až listopad 2020 vydělala ČLK na vzdělávacích akcích
(především z důvodu epidemie Covid–19) jen 5 037 000,- Kč.
e) Nejdéle projednávaným bodem zasedání byla problematika nového Vzdělávacího portálu
ČLK, na jehož špatné fungování upozornila dopisem adresovaným členům představenstva
dne 1. 12. 2020 skupina administrativních pracovnic komory. Výsledkem debaty s prof.
Ptáčkem byl závěr, že každý týden, počínaje 16. 12. 2020 v 16:00, bude pořádán webinář pro
administrativní pracovníky, předsedy OS ČLK a členy představenstva.
f) Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání: dne 26. 11. 2020 ji převzal
neonatolog z Ústavu pro péči o matku a dítě prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA.
g) Rytířka českého lékařského stavu: dne 10. 12. 2020 ji převzala zakladatelka a propagátorka
hospicového hnutí v ČR MUDr. Marie Svatošová.
h) Dne 3. 12. 2020 proběhla další konference v rámci cyklu Komunikace a etika v medicíně
s názvem Naděje v medicíně.
i) Časopis Tempus medicorum: Dne 9. 11. 2020 byl usnesením Krajského soudu v Českých
Budějovicích prohlášen konkurs na majetek Mladé fronty a. s., která pro ČLK dosud vydávala
časopis. Dr. Kubek informoval členy představenstva, že „z důvodu časové tísně“ podepsal
bez jejich vědomí jen několik dní před zasedáním smlouvu na vydávání časopisu s firmou
Severotisk, s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem, údajně za cenu, která by se „neměla zásadním
způsobem lišit“ od ceny předcházejícího vydavatele.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda seznámil přítomné se svojí komunikací s prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D.,
předsedou znalecké komise a přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové ve věci zajištění znaleckého posudku jedné
členky OS ČLK Prahy 5, přičemž podle vzájemné dohody bude posudek, hrazený z prostředků
OS ČLK Prahy 5, realizován jen v případě, dospěje-li znalecká komise k závěru, že posudek
může žadatelce v její situaci prospět.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 5.
Předseda informoval přítomné o dvou nových žádostech a svých odpovědích na dvě žádosti
členů OS ČLK Prahy 5:
- žádost o prominutí členského příspěvku na rok 2019 lékařky, která do ČLK vstoupila dne 9.
11. 2020
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
- žádost lékařky o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na základě doložení pouze 120
kreditů, z nichž 104 získala výhradně za e-learningové testy, z nichž ani jeden nebyl z oboru
žadatelky (žádost opět prakticky totožná se dvěma žádostmi projednávanými na minulých
dvou zasedáních představenstva OS ČLK Prahy 5 (lékařka ze stejného pracoviště, absolvovány
stejné testy, časově prakticky ve stejném období v rozmezí 11 dnů); na základě usnesení ze
zasedání v říjnu 2020 se přítomní rozhodli tuto žádost zamítnout.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
V souvislostí s touto v pořadí již třetí obdobné žádosti přijalo představenstvo usnesení, že
v případě žádosti o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na základě doložení kreditů,
získaných za e-learningové testy, bude akceptováno maximálně 30 kreditů za jeden
kalendářní rok.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
- odpověď na žádost lékaře o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na základě doložení
pouze 120 kreditů, získaných výhradně za e-learningové testy, z nichž ani jeden nebyl
z oboru žadatele, který se proti zamítnutí své žádosti odvolal e-mailem ze dne 8. 12. 2020:
Vážený pane doktore, netvrdím, že jste porušil nějaké ustanovení, ale podle právního odd.
ČLK jde ve Vašem případě o „obcházení“ stavovského předpisu, což je analogie „obcházení“
zákona, kdy rovněž nejde o jeho porušení. Představenstvo OS ČLK má za úkol žádost každého
lékaře posoudit a rozhodnout, což jsme udělali, a ve Vašem případě žádost zamítli. Diplom
CŽV se vydává za dobu předcházejících pěti let jako potvrzení stavovské organizace o tom, že
se její člen ve svém oboru průběžně vzdělává. Je jistě chvályhodné, když se zajímá i o obory,
kterými se profesně nezabývá, ale pokud ani jeden kredit nezíská z oboru, v němž pracuje, je
zřejmé, že smysl stavovské předpisu dodržen nebyl. Stejně lze při posuzování žádosti vzít na
vědomí např. fakt, že se lékař po určitou dobu v období uplynulých pěti let z nějakých důvodů
vzdělávat nemohl (např. dlouhodobá pracovní neschopnost), a v takovém případě je možné,
aby odpovídající část kreditů doplnil formou elearningových kursů. Pokud ale požadujete
Diplom CŽV za pět let na základě kreditů, získaných během 17 dnů, opět je evidentní, že Vaše
žádost je nesrovnatelná s naprostou většinou žádostí ostatních kolegů, kteří nám dokládají
absolvování mnoha konferencí a kongresů, na které mimo jiné museli vynaložit nemalé
finanční prostředky (jen pro Vaší informaci: jedna celodenní akce, hodnocená 6 kredity, stojí
minimálně 1000,- až 1 500,- Kč). Vážený pane doktore, pokud Vám i po tomto vysvětlení
připadá rozhodnutí představenstva OS ČLK Prahy 5 nespravedlivé, máte možnost se odvolat k
Vzdělávací radě ČLK (Odd. vzdělávání ČLK), která podle mých informací každoročně několik
podobných žádostí, jako je Vaše, řeší.
- odpověď na žádost lékařky o uznání kreditů v rámci celoživotního vzdělávání za přednášky
Základů psychofarmakologie pro studenty psychologie na University of New York in Prague:
Vážená paní doktorko, je mi líto, ale musím Vás zklamat. V rámci systému celoživotního
vzdělávání ČLK jsme v případě přednáškové činnosti oprávněni udělit kredity pouze v tom

případě, vzdělává-li lékař touto cestou své kolegy - lékaře, nikoli absolventy nebo dokonce
studenty jiných vysokých škol než lékařských fakult.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že termín příštího zasedání představenstva bude
stanoven na základě internetové diskuse.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

V Praze 16. 12. 2020

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

