
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 14. 6. 2021 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 a dr. Jan Večeř 
Omluveni: Dr. Lucie Šedivá 
Hosté: Dr. Margareta Beyerová, dr. Adam Derner, dr. Jiří Trčka, dr. Alena Langerová, prof. 
Petr Neužil, dr. Milan Pavlata, Pavlína Staňková a dr. Renata Szabová 

Zasedání zahájil předseda v 18:10, 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 19. 5. 2021 
2. Informace ze zasedání republikového představenstva dne 28. 5. 2021 
3. Informace ze zasedání Vědecké rady ČLK dne 3. 6. 2021 
4. Informace z porady předsedů OS ČLK dne 10. 6. 2021 
5. Informace o sjezdu ČLK 19. 6. 2021 
6. Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb na 

Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích dne 23. 6. 2021 
7. Problematika znaleckého posudku z oboru psychiatrie 
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 19.5.2021, který byl všem členům 
představenstva OS ČLK Prahy 5 rozeslán elektronicky dne 25. 5. 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 v pátek 28. května 2021 v sídle ČLK v Praze 5, po dlouhé době 
opět prezenčním způsobem a nikoli prostřednictvím internetové videokonference. 

a) V dubnu bylo do ČLK přijato 38 lékařů, z toho 21 s cizí státní příslušností či absolventů 
zahraničních lékařských fakult. 

b) V roce 2021 dosud o certifikát profesní bezúhonnosti požádalo 70 lékařů. 

c) Dne 20. května 2021 byla prezidentem ČLK dr. Kubkem na Rytířku českého lékařského stavu 
pasována v sídle ČLK v Praze 5 (z důvodu epidemie Covid–19 bez přítomnosti hostů) doc. 
MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Stala se v pořadí čtvrtou takto oceněnou ženou v novodobé 
historici ČLK. 

d) Na základě zadávací dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří Rymeš, zorganizovala 
JUDr. Kunertová výběrové řízení na dodavatele nábytku do kanceláří, zasedací místnosti, 
poslucháren, učeben a dalších místností Domu lékařů; představenstvo vybralo jako 
nejvýhodnější nabídku firem Termitan, s. r. o. a Buday & Sádek Dřevo-ateliér, s. r. o. 

e) Předsedkyně etické komise MUDr. Helena Stehlíková informovala o tom, že 16. 2. 2021 
zemřel jeden z členů komise prof. PhDr. Jana Sokol, CSc., Ph.D. 

f) Dne 21. 4. 2021 (s účinností od 27. 4. 2021) byl dr. Kubek ministrem Arenbergerem 



jmenován členem Rady poskytovatelů zdravotní péče. 

g) V rámci odměn pro zdravotníky v souvislosti s epidemií Covid–19 by měli zaměstnanci 
nemocnic s pracovním úvazkem 1,0 dostat 75 000,- Kč hrubého a ostatní poskytovatelé 
zdravotních služeb na každého zdravotnického pracovníka s úvazkem 1,0 částku 100 350,- Kč, 
přičemž zdravotník by měl dostat 75 000,- Kč a zbytek je určen na povinné odvody na straně 
zaměstnavatele. 

h) V rámci Dohodovacího řízení o úhradách a regulacích na rok 2022 dosud došlo k dohodě u 
ambulantních gynekologů (18. 5. 2021) a praktických lékařů (25. 5. 2021), zatímco jednání 
mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci komplementu (20. 5. 2021) i ambulantních 
specialistů (26. 5. 2021) skončila nedohodou. 

i) Zatímco zákon o soudních znalcích č. 254/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 stanoví u 
znaleckých oborů, kde je zákonem zřízena profesní komora, jako podmínku pro způsobilost 
k činnosti osvědčení příslušné komory, prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 
505/2020 Sb. toto osvědčení nepožaduje; vyhláška je tak v rozporu se zákonem a ČLK požaduje 
její urychlenou novelizaci. 

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 3. 6. 2021 vystoupili s velmi zajímavými a aktuálními 
referáty o pandemii Covid–19 dva noví členové – epidemiolog MUDr. Petr Smejkal, PhD., 
vedoucí MeSES (Mezioborové skupiny pro epidemické situace a hlavní epidemiolog IKEM) a 
přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech porady předsedů jednotlivých OS 
ČLK, která se konala ve čtvrtek 10. června 2021 jako historicky první akce v Domě lékařů 
v Praze 5,. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 
Předseda informoval přítomné o tom, že nadcházející volební sjezd ČLK se bude konat v sobotu 
19. června 2021 od 10:30 v malé Sportovní hale Sparty Praha v Praze 9. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 6. 
Předseda informoval přítomné o výběrovém řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a 
úhradě zdravotních služeb, pro obory všeobecné praktické lékařství a rehabilitační a fyzikální 
medicína, o které požádal jeden člen OS ČLK Prahy 5 a které se bude konat dne 23. 6. 2021 na 
Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kam předseda již předem zaslal své 
kladné a doporučující stanovisko. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 7. 
Předseda informoval přítomné o výsledku žádosti členky OS ČLK Prahy 5, týkající se úhrady 
znaleckého posudku v oboru psychiatrie. Jak sdělil předseda znalecké komise, přednosta 
Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové 



prof. MUDr. Ladislava Hosák, Ph.D., znalecký posudek nakonec vypracován nebude, protože 
by zněl pro žadatelku nepříznivě a nikterak by jí v dané situaci nepomohl. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 8. 
Na závěr bylo konsensuálně odsouhlaseno, že termín příštího zasedání představenstva v září 
2021 bude stanoven na základě předcházející internetové diskuse. 

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl přijat. 
  

 
V Praze dne 14. 6. 2021 

 
  
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                                   Ověřil: Dr. Petr Přikryl 


