
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5 dne 25. 5. 2020 od 16:30 do 18:45 
 

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra 

Lesná, Dr. Ing. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá  

Omluveni: Prim. Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a Dr. Jan Večeř 

Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné hosty a konstatoval, že představenstvo je 

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Csémyovou. 

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 4. 5. 2020 

2. Informace o postupu rekonstrukce Domu lékařů 

3. Informace ze zasedání představenstva dne 22. 5. 2020 

4. Informace o uplatňování tzv. přestávek v práci na jídlo a oddech ve FN Motol 

5. Volba termínu obvodního shromáždění OS ČLK Prahy 5 

6. Pojednání došlých žádostí 

7. Různé 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl 

přijat. 

Ad 1. 

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 4. 5. 2020, který byl všem 

členům představenstva rozeslán v elektronické podobě, 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, 

- celkem tedy 35 749 175,- Kč z původně smlouvou stanovené částky 58 161 887,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že "prostavěná" částka již přesáhla 20 mil. Kč, začala ČLK v dubnu čerpat 

úvěr od České spořitelny, a. s. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 3. 

Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o nejdůležitějších bodech 

zasedání republikového představenstva, které se konalo dne 22. 5. 2020 v Praze. 

a) V únoru, březnu a dubnu 2020 bylo do ČLK přijato celkem 116 lékařů, nichž téměř 

polovinu (64) tvoří cizinci či absolventi zahraničních lékařských fakult. 

b) V roce 2020 bylo vydáno již 75 certifikátů profesní bezúhonnosti (podmínka pro práci 

lékaře v zahraničí). 

c)  K 19. 5. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo celkem 185 lékařů (z nichž se již 143 

vyléčilo), 405 zdravotních sester (279 vyléčeno, 2 zemřely), 17 laborantů, 20 lékárníků a 

farmaceutů a 305 ostatních zdravotníků. Z celkového počtu 8 680 prokázaných případů k 

tomuto datu bylo nejvíce případů - 932 (tj. 11 %) mezi zdravotníky. ČLK proto deklarovala, 

že poskytne právní podporu všem zdravotníkům, kteří by měli problém s uznáním 

onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání. 

d) Platba za státní pojištěnce: dne 15. 4. 2020 zveřejnil premiér Babiš první krok vlády k 

ekonomické stabilizaci zdravotnictví - od 1. 6. 2020 se platba za státní tzv. pojištěnce zvyšuje 

o 500,- Kč, tedy ze současných 1 067,- Kč na 1 567,- Kč, a od 1. 1. 2021 o dalších 200,- Kč, 

tedy na 1 767,- Kč. 

e) Problematika odborných posudků Vědecké rady ČLK: předseda informoval o konkrétní 

kasuistice - komplikovaném odborném posudku, který se týkal současně ortopedie, 

traumatologie a hrudní chirurgie s tím, že na doporučení právního odd. ČLK budou možná 

nově formulovány obecné dotazy pro členy odborných komisí. 

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 4. 

Předseda informoval přítomné o tom, že na základě nového systému evidence pracovní doby 

(tzv. schifmasteru) začalo vedení FN Motol od 1. ledna 2020 (údajně v souladu se zněním 

Zákoníku práce) uplatňovat ztv. přestávky v práci na jídlo a oddech, které nejsou propláceny. 

Dr. Kubíček se proti tomu ohradil dopisem, adresovaným personální náměstkyni FN Motol, 

která však jím předložený výklad tohoto sporného znění Zákoníku práce odmítla (podle něho 

jde o přiměřenou dobu na oddech a jídlo, která je podle Zákoníku práce součástí placené 

pracovní doby). Záležitostí se proto na žádost Dr. Kubíčka bude zabývat právní odd. ČLK. 

 



Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí. 

Ad 5. 

Předseda informoval přítomné o nutnosti uspořádání volebního obvodního shromáždění OS 

ČLK Prahy 5 do konce září 2020 a navrhl termín - středu 30. 9. 2020 v 16:30 v Kongresovém 

sále Nemocnice Na Homolce.    

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl 

přijat. 

Ad 6. 

Žádné žádostí o prominutí či snížení členských příspěvků na rok 2020 představenstvo OS 

ČLK Prahy 5 v tomto období neobdrželo. 

Ad 7. 

V rámci „různého“ byl konsensuálně navržen termín příštího zasedání představenstva na 

pondělí 29. června 2020 v 16:30. 

Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0     Návrh byl 

přijat. 
 

V Praze 25. 5. 2020 

 

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček 

Ověřila: Dr. Soňa Csémyová 

 
 


