Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 18. 11. 2020 od 18:00 do 20:40
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, dr. Soňa Csémyová, dr. Pavel Kubíček, dr. Petra
Lesná, prim. Milan Odehnal, dr. Petr Přikryl, dr. Ing. Ida Reissová, dr. Lucie Šedivá a dr. Jan
Večeř
Zasedání zahájil předseda v 18:00, přivítal přítomné hosty a konstatoval, že představenstvo
je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 20. 10. 2020
Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů
Informace ze zasedání představenstva dne 14. 11. 2020
Informace o očkování lékařů proti chřipce
Informace opakované žádost o zajištění psychiatrického znaleckého posudku
Projednání došlých žádostí
Různé

Hlasování: PRO – 9, 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 – 9, 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, (oprava – minule chybně uvedeno 2 969 126,- Kč)
- za srpen 2020 – 2 834 655,- Kč,
- za září 2020 – 3 151 010,- Kč,
- celkem tedy 57 916 792,- Kč z původně smlouvou stanovené částky 58 161 887,- Kč, která
byla dohodou obou stran postupně navýšena na konečných 63 263 093,- Kč.
Prezident ČLK sdělil, že kolaudace, která byla původně plánována na 20. 10. 2020, byla
následně přeložena na 12. 11. 2020, kdy proběhla bez komplikací.

Dále seznámil členy představenstva s aktuálním soupisem dodávek nad rámec Smlouvy o
dílo a s tím, že s firmou Termitan s. r. o. je nutno uzavřít Dodatek č. 5 na celkem 22 dodávek
v celkové ceně 1 391 548,- Kč.
Podle Mgr. Kunertové, která byla problematikou rekonstrukce Domu lékařů pověřena, by
celková cena rekonstrukce (včetně dodávek nad rámec Smlouvy o dílo i všech víceprací) měla
činit 65 116 406,- Kč.
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 14. 11. 2020 prostřednictvím
internetové videokonference.
a) V říjnu 2020 bylo do ČLK přijato celkem 123 lékařů, z nichž 57 tvoří cizinci či absolventi
zahraničních lékařských fakult.
b) V roce 2020 bylo zatím vydáno již 147 certifikátů profesní bezúhonnosti (podmínka pro
práci lékaře v zahraničí).
c) Dne 29. 10. 2020 zaslal dr. Kubek dr. Blatnému dopis s gratulací ke jmenování ministrem
zdravotnictví a výzvou ke spolupráci a dne 11. 11. 2020 se oba poprvé setkali, nicméně bez
zásadního výsledku této schůzky.
d) Dne 30. 10. 2020 byla uveřejněna Úhradová vyhláška na rok 2021 s platností od 1. 1.
2021, (viz příloha č. 1 k zápisu).
e) Další přílohou k zápisu (příloha č. 2) je návrh změn Seznamu zdravotních výkonů, tj. návrh
novely vyhlášky č.134/1998 Sb.
f) Statistika nového Vzdělávacího portálu ČLK k 10. 11. 2020 je následující: registrováno
celkem 5 999 lékařů, podáno celkem 12 111 žádostí o uznání kreditů a 86 žádostí o
vydání Diplomu celoživotního vzdělávání. Do systému se rovněž přihlásilo 209 poskytovatelů
vzdělávacích akcí a bylo akreditováno 391 vzdělávacích akcí.
g) Dr. Kubíčkovi se ve spolupráci s dalšími třemi členy představenstva (dr. Dobešem, dr.
Dernerovou a dr. Tomkem) podařilo prosadit (pouze 2 přítomní se zdrželi), aby do odvolání
měli členové představenstva na každém následujícím zasedání k dispozici informaci o
zůstatku na účtu centra ČLK i očekávaných a předpokládaných finančních závazcích v měsíci
příštím.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda seznámil členy představenstva s průběhem akce Očkování lékařů proti chřipce: na
kancelář OS ČLK Prahy 5 se obrátilo celkem 30 lékařů, kteří projevili zájem o očkování, jeho
realizací byl po dohodě pověřen člen představenstva dr. Abdulsalam Alazani. Celková cena
vakcín činí 8 900,- Kč, přičemž předseda navrhl, aby OS ČLK Prahy 5 tuto částku za své členy
centru ČLK uhradila.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Ad 5.

Návrh byl přijat.

Předseda seznámil přítomné se stavem opakované žádosti o zajištění psychiatrického
znaleckého posudku jedné členky, jejíž podklady byly po předcházející telefonické domluvě
odeslány elektronicky soudnímu znalci z oboru psychiatrie. Ten dne 9. 11. 2020 sdělil, že po
prostudování zaslané zdravotnické dokumentace nemůže požadovaný znalecký posudek
vypracovat bez toho, aniž by posuzovanou vyšetřil, přičemž tuto možnost v současné
epidemiologické situaci nemá, neboť jakékoliv návštěvy na jeho pracovišti nejsou povoleny, a
jinou možnost setkání s ní nemá, neboť privátní ambulanci neprovozuje. Znalec proto uvádí,
že v tomto případě nemůže jakkoli zpochybňovat předchozí znalecký posudek, a to ani po
prostudování zaslané zdravotnické dokumentace.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Byly projednány celkem dvě žádosti členů OS ČLK Prahy 5:
- žádost o schválení lektorské smlouvy lékaře, registrovaného v OS ČLK Prahy 5, jehož školitel
je z Jihomoravského kraje
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
- žádost o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání na základě doložení pouze 120 kreditů
(letos možno na základě doporučení představenstva ČLK ze dne 24. 7. 2020), avšak
v uvedeném případě se opět jedná výhradně o kredity za e-learningové testy, z nichž ani
jeden nebyl z oboru žadatele – žádost prakticky totožná s žádostí projednávané na minulém
zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 (lékař ze stejného pracoviště, absolvovány stejné
testy, časově prakticky ve stejném období); na základě usnesení z minulého zasedání se
přítomní rozhodli tuto žádost zamítnout.
.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 7.
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že termín příštího zasedání představenstva bude
stanoven na základě internetové diskuse.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

V Praze 18. 11. 2020

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

