Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 20. 10. 2020 od 18:00 do 20:30
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. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 22. 9. 2020
2. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů
3. Informace ze zasedání představenstva dne 10. 10. 2020
4. Informace o očkování lékařů proti chřipce
5. Informace o výzvě prezidenta ČLK lékařům v zahraničí ze dne 14. 10. 2020
6. Informace o e-mailu prezidenta ČLK s názvem Situace je vážná ze dne 19. 10. 2020
7. Informace o žádosti ministryně práce a sociálních věcí ze dne 30. 9. 2020
8. Projednání došlých žádostí
9. Různé
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 22. 9. 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,
- celkem tedy 54 765 782,- Kč z původně smlouvou stanovené částky 58 161 887,- Kč, která
byla dohodou obou stran postupně navýšena na konečných 63 263 093,- Kč.
Většinou 15 členů představenstva ze 16 přítomných byla odsouhlasena i faktura za září ve
výši 3 151 010,- Kč, jejímiž největšími položkami jsou tzv. dokončovací práce v celém objektu
(1 818 166,- Kč), hliníkové stěny oddělující průjezd do dvora (391 335,- Kč), dvoje sekční
vrata v průjezdu (294 738,- Kč), chlazení (164 600,- Kč) a výmalby (150 905,- Kč).
Po započtení faktury za září zbývá podle Smlouvy o dílo vyfakturovat ještě 5 346 301,- Kč, na

základě Dodatků č. 1, 2, 3 a 4 vícepráce v ceně 2 253 346,- Kč, nad rámec díla 1 341 836,- Kč
a nakonec jakési poddodávky v ceně 3 364 854,- Kč.
Stejným počtem hlasů (15 ze 16 přítomných) byla odsouhlasena instalace nápisu Dům lékařů
i kovové cedule se znakem ČLK v celkové ceně 191 000,- Kč.
V tuto chvíli tedy rekonstrukce Domu lékařů nebude stát 58 161 887,- Kč, jak na loňském
sjezdu sliboval dr. Kubek, ale minimálně 71 505 772,- Kč.
Prezident ČLK rovněž sdělil, že podmínkou kolaudace, která by měla proběhnout 20. 10.
2020, je uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo na servis výtahu s firmou Výtahy Bestlift, s. r.
o. (1 750,- Kč měsíčně) a Smlouva o připojení Domu lékařů na Pult centrální ochrany Hasič.
záchranného sboru hl. m. Prahy (24 653,- Kč za připojení, 7 449,- Kč za bezpečnostní audit a
6 499,- Kč měsíční paušál).
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 10. 10. 2020 v Praze.
a) V září 2020 bylo do ČLK přijato celkem 229 lékařů, z nichž 84 tvoří cizinci či absolventi
zahraničních lékařských fakult.
b) V roce 2020 bylo zatím vydáno již 130 certifikátů profesní bezúhonnosti (podmínka pro
práci lékaře v zahraničí).
c) Ke konci září byl počet Covid-19 pozitivních zdravotníků následující: 796 lékařů, 1 495
zdravotních sester a 1 233 ostatních zdravotníků. V pracovním týdnu od 5. do 9. 10. se
nakazilo v pondělí 56 lékařů, v úterý 59 lékařů, ve středu 77 lékařů, ve čtvrtek 86 lékařů a
v pátek 122 lékařů, přičemž zdravotníci, kteří by měli být jako ostatní občané v karanténě,
musí podle platné legislativy pracovat.
d) Vzhledem k epidemii Covid-19 bylo na zasedání představenstva jednomyslně schváleno
zrušení jak lednového Plesu lékařů, tak volebního sjezdu ČLK, který se měl konat v sobotu
28. 11. 2020.
Předseda při té příležitosti informoval přítomné o tom, že podle zákona č. 191/2020 Sb., o
některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020, se
funkční období prezidenta i celého představenstva, které skončí v období tzv. nouzového
stavu (či do jednoho měsíce po jeho skončení) prodlouží - na základě ust. § 20 zmíněného
zákona - o 3 měsíce, přičemž tato lhůta prodloužení počíná běžet ode dne následujícího po
dni skončení mimořádného opatření; jinými slovy: sjezd by se pak měl konat do 3 měsíců od
skončení nouzového stavu, avšak pokud i poté nebyly podmínky ke konání sjezdu vhodné,
umožňuje uvedený zákon konání voleb korespondenčním způsobem nebo s využitím
technických prostředků, tj. elektronicky.
e) Jednou z nejviditelnějších aktivit těch, kteří riziko epidemie Covid-19 viditelně podceňují,
se stal Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím k tzv. koronavirové krizi, který ve
formě petice podepsalo několik desítek tisíc občanů, přičemž k jeho autorům patří i MUDr.
Radkin Honzák, prof. MUDr. Jan Pirk i prezident stomatologické komory doc. MUDr. Roman
Šmucler. Dr. Kubek proto 5. 10. 2020 navrhl, aby se představenstvo ČLK od této petice

distancovalo následujícím usnesením: Česká lékařská komora se distancuje od tzv.
„Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím“ a vyzývá všechny občany, aby
respektovali nejenom platná protiepidemická nařízení, ale také doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR, hygienické služby a dalších kompetentních orgánů a institucí. Během pěti
následujících dnů se k návrhu vyslovilo celkem 19 členů představenstva, z nichž 9 bylo pro
(Henčlová, Kubek, Kubíček, Mlynářová, Musil, Němeček, Tomek, Trnka a Voleman), 3 proti
(Dernerová, Říhová a Vávra) a 7 se zdrželo (Dobeš, Doležal, Dostalíková, Mach, Monhart,
Mrozek a Sedláček), takže návrh přijat nebyl.
Na zasedání představenstva byl pak přijat návrh následujícího textu dr. Mrozka, který byl
několik dní před tím odsouhlasen většinou členů Vědecké rady ČLK:
Vědecká rada ČLK vyzývá občany, aby respektovali a dodržovali vládou nařízená opatření a
nevystavovali se zbytečnému riziku onemocnění jejich nedodržováním a porušováním
doporučených základních hygienických postupů. Současně občany ubezpečujeme, že
zdravotnická zařízení dělají vše pro to, aby se v nich minimalizovala hrozba přenosu infekce,
jak coronaviru, tak i ostatních infekčních onemocnění. Proto občany žádáme, aby, pokud to
jejich zdravotní stav vyžaduje, se nebáli navštívit zdravotnická zařízení, nebo aby své lékaře
aspoň kontaktovali a zabránili tak zbytečným ohrožením svého zdraví, nesouvisejícím
s Covidem-19.
Současně Vědecká rada ČLK doporučuje členům ČLK, médiím a politikům, aby se vyvarovali
zveřejňování extrémních, vědecky nepodložených názorů na Covid-19, které nepřispívá
rozumnému řešení současné neuspokojivé situace.
Lékaři, kteří se k epidemii Covid-19 vyjadřují, by si měli uvědomit, že jsou bráni veřejností jako
autority, a proto by se měli vyjadřovat pouze k té odborné problematice, která je náplní jejich
specializované činnosti.
Média, lékaře a politiky žádáme, aby nezneužívali situace období pandemie k publikování
šokujících informací, které jim sice krátkodobě zvednou popularitu, ale následně povedou k
dlouhodobé ztrátě jejich důvěryhodnosti.
VR ČLK se domnívá, že je nebezpečné zveřejňování informací, které bagatelizují šíření infekce
Covid-19, ale i informací, které úmyslně přehánějí její nebezpečí, protože tím vytvářejí u
občanů pocit nejistoty a nerozhodnosti a omezují pozornost, kterou by měli občané věnovat i
jiným, stejně nebezpečným onemocněním a stavům.
f) Od 7. 9. 2020 probíhají postupné registrace lékařů do nového Vzdělávacího portálu ČLK.
Dosud se přihlásilo cca 5 000 lékařů, přičemž cca 470 z nich již požádalo o uznání kreditů.
V rámci systému bylo přiděleno již více než 23 000 kreditů. Do systému se dále přihlásilo již
173 poskytovatelů vzdělávacích akcí a bylo akreditováno 220 vzdělávacích akcí.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda seznámil členy představenstva s e-mailem, který pod názvem Očkování lékařů proti
chřipce - informace pro předsedy OS ČLK nechal dr. Kubek rozeslat 14. 10. 2020 v 8:46.
Informoval v něm předsedy o tom, že představenstvo dne 10. 10. 2020 schválilo nákup 1 000
ks vakcín proti chřipce á 300,- Kč pro lékaře, kterým očkování nezajistil jejich zaměstnavatel
nebo ti, jimž se vakcínu nepodařilo sehnat přes své registrující praktické lékaře, případně ti,
kteří svého praktického lékaře nemají.

Dne 15. 10. 2020 v 8:41 byla pak tato informace elektronicky rozeslána všem členům ČLK
s tím, aby se v případě zájmu do 23. 10. 2020 obraceli na svá okresní sdružení. Na OS ČLK
Prahy 5 se v této souvislosti obrátilo zatím cca 20 členů.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda seznámil přítomné s textem výzvy s názvem Vraťte se, prosím, na čas domů
pomoci našemu zdravotnictví, kterou se prezident ČLK 14. 10. 2020 ve 23:07 obrátil na české
lékaře, pracující v zahraničí. Argumentoval především tím, že 13. 10. bylo s infekcí Covid-19
hospitalizováno 2 700 nemocných, z nichž 520 bylo ve vážném stavu (před týdnem leželo
s touto infekcí v nemocnicích 1 560 pacientů, z toho ve vážném stavu 350), přičemž ke
stejnému datu bylo již nakaženo 1 200 lékařů, 2 420 zdravotních sester a 1 900 ostatních
zdravotníků.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Předseda informoval členy představenstva o dalším hromadném e-mailu prezidenta ČLK dr.
Milana Kubka, rozeslaném všem členům komory dne 19. 10. 2020 pod názvem Situace je
vážná, v němž uvedl aktuální čísla nemocných zdravotníků 1 642 lékařů, 3 548 zdravotních
sester a 2 817 ostatních zdravotníků, celkem tedy 8 007 osob, přičemž v uplynulých dnech na
Covid-19 zemřel v pořadí již druhý lékař. Současně uvedl, že na jeho výzvu ze 14. 10. 2020
zareagovalo pozitivně 18 lékařů a lékařek.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Předseda seznámil přítomné s dopisem, kterým se dne 30. 9. 2020 na prezidenta ČLK
obrátila ministryně práce a sociálních Jana Maláčová. Jak dr. Kubek uvedl ve svém e-mailu,
rozeslaném dnes v 10:00 členům republikového představenstva a předsedům OS ČLK, šlo
o žádost o nominaci zástupců ČLK zejména z oborů geriatrie, gerontologie, epidemiologie,
psychiatrie a dalších oborů do jejího poradního orgánu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 8.
Byla projednány celkem čtyři žádosti členů OS ČLK Prahy 5:
- Opakovaná žádost o zajištění psychiatrického znaleckého posudku jedné členky, která
konečně dodala požadované podklady, jež po předcházející telefonické domluvě byly dnes
poslány elektronicky soudnímu znalci z oboru psychiatrie prim. dr. Michalu Hronovi.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
- Dvě žádosti o prominutí členského příspěvku, v prvním případě z důvodu invalidity III.
stupně, ve druhém z důvodu věku nad 75 let.
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 jedná výhradně o kredity za e-learningové testy.

Vzhledem k tomu, že žadatelka jako podklad ke své žádosti o vydání Diplomu celoživotního
vzdělávání doložila pouze e-learningové testy z webových stánek ČLK, přičemž ani jeden test
se jejího oboru netýkal (navíc byly všechny uvedené testy absolvovány v rozmezí pouhých
dvou týdnů a nikoli v období 5 let, za které má být Diplom celoživotního vzdělávání udělen),
shodli se přítomní na tom, že jde o zjevné obcházení stavovského předpisu, které v tomto
případě zjevně směřuje proti smyslu jeho ustanovení. Diplom CŽV má sloužit jako doklad, že
se jeho držitel ve svém oboru průběžně vzdělává, a proto zazněl konsensuální návrh na
udělení Diplomu CŽV, avšak s tím, že v budoucnu již obdobným žádostem vyhověno nebude.
Hlasování: PRO – 9, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 Návrh byl přijat.
Ad 9.
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 20. 10. 2020
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

