Zápis z Obvodního shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5
konaného dne 24. 10. 2018 od 16:40 do 18:30
v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce
Přítomni: viz podpisový arch, ověřený mandátovou komisí
Jednání Okresního shromáždění zahájil předseda v 16:40. Přivítal všechny účastníky a spustil
prezentaci, promítanou na projekční plátno; v jejím úvodu připomněl adresu sídla OS ČLK
Praha 5, telefonický i elektronický kontakt, úřední hodiny a číslo účtu u Komerční banky.
V souvislosti s pevnou linkou přítomné informoval, že bude v provozu jen do konce října
tohoto roku.
Dále předseda výše uvedeným způsobem se slovním komentářem seznámil přítomné s
následujícím návrhem programu jednání a požádal o případné připomínky či doplnění:
1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva
3. Volba mandátové komise
4. Volba návrhové komise
5. Volba volební komise
6. Volba předsedy OS ČLK Prahy 5
7. Vystoupení hosta – prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka
8. Vyhlášení výsledků voleb
9. Zpráva o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady
10. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
11. Diskuse k předloženým zprávám
12. Občerstvení
Hlasování: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 2)
Předseda informoval přítomné o tom, že Do Pracovního předsednictva byli kromě něho
představenstvem navrženi: MUDr. Abdulsalam Alazani, Prof. MUDr. Martin Bojar, MUDr.
Rudolf Hoffmann, prim. MUDr. Milan Odehnal a MUDr. Michal Sojka. Jelikož Prof. Bojar
nebyl přítomen a nikdo další z pléna následně navržen nebyl, hlasovalo se o výše uvedené
pětici přítomných.
Hlasování: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.

ad 3)
Do Mandátové komise byli představenstvem navrženi MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr
Přikryl a z pléna MUDr. Martin Gadireddi.
Hlasování: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 4)
Do Návrhové komise byli navrženi MUDr. Milan Pavlata, MUDr. Lucie Šedivá a z pléna
MUDr. Marcela Szabó.
Hlasování: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 5)
Do Volební komise byly představenstvem navrženy MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Ida
Reissová z pléna MUDr. Ing. Monika Hilšerová.
Hlasování: PRO – 59, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 6)
Předseda tlumočil zprávu mandátové komise, že v sále je přítomno 50 oprávněných voličů,
přivítal čestného hosta – prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka a poté se přítomným krátce
představil se jako kandidát na post předsedy OS ČLK Prahy 5 na následujících 5 let. Nikdo
další z pléna následně navržen nebyl, takže zvolená volební komise se následně ujala
organizace voleb: všem písemně zaregistrovaným přítomným rozdala hlasovací lístky pro 1. a
2. kolo voleb a vyzvala je, aby hlasovací lístky pro 1 kolo po jejich vyplnění vhodili do
připravené volební urny. Po ukončení hlasování se členové Volební komise odebrali s urnou
do připravených prostor počítat hlasy.
ad 7)
Předseda OS ČLK Prahy 5 požádal o slovo přítomného čestného hosta – prezidenta ČLK
MUDr. Milana Kubka, který stručně shrnul aktuální problematiku českého zdravotnictví a
nejdůležitější úkoly a cíle ČLK a odpověděl na dotazy přítomných včetně kritického
komentáře předsedy OS ČLK Prahy 5 k chystané novele stavovského předpisu č. 2 –
Volebního řádu, na jejímž základě by OS ČLK Prahy 5 přišlo o několik delegátů na sjezd
komory.
ad 8)
Předsedkyně volební komise MUDr. Ida Reissová seznámila přítomné s výsledky voleb:
přítomným oprávněným voličům bylo rozdáno celkem 50 hlasovacích lístků, do hlasovací
urny bylo následně vloženo 48 lístků, z nichž 47 bylo Volební komisí shledáno platných, jeden
neplatný. Předsedou OS ČLK Prahy 5 se tak již v prvním kole stal MUDr. Pavel Kubíček, který
obdržel 47 hlasů.

ad 9)
Předseda OS přednesl Zprávu o činnosti představenstva za období od 1. 10. 2017 do 1. 9.
2018, v níž mimo jiné:
a) zmínil, že OS ČLK Praha 5 je s 2 945 členy stále druhé nejpočetnější OS v ČR,
b) oznámil, že představenstvo OS pracovalo ve složení: MUDr. Pavel Kubíček – předseda,
MUDr. Petr Přikryl – místopředseda, MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Soňa
Csémyová, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Milan Odehnal, MUDr. Ida Reissová, MUDr.
Lucie Šedivá a MUDr. Jan Večeř, kterým pak veřejně poděkoval za jejich práci,
c) informoval o frekvenci zasedání a zveřejňování zápisů na webu,
d) popsal běžnou agendu kanceláře,
e) uvedl počet vyřízených žádostí a vydaných úředních listin,
f) upozornil na blížící se sjezd ČLK, který se bude konat 10. – 11. 11. 2018 v pražském
hotelu Clarion, a na plátno promítl seznam delegátů i jejich náhradníků,
g) seznámil přítomné s bezúročnou půjčkou centrální kanceláři ČLK na koupi Domu lékařů
ve výši 2 000 000,- Kč,
h) upozornil přítomné, že obvyklý vánoční koncert letos pořádán nebude a Ples lékařů
českých se bude konat dne 26. 1. 2019 od 20:00 na Žofíně.
Na žádost předsedy Revizní komise MUDr. Rudolfa Hoffmanna předseda OS ČLK Prahy 5
seznámil přítomné s ostatními členy tohoto orgánu (MUDr. Ivana Kučerová, MUDr. Petr
Lesný, MUDr. Petr Laštůvka a MUDr. Ivana Zatloukalová), jeho činností za uplynulý rok,
statistikou a nejčastějších důvodech řešených stížností a kontrole majetku i hospodaření OS
ČLK Prahy 5, které shledala bez závad.
Na žádost předsedy Čestné rady Prof. MUDr. Martina Bojara, CSc., poreferoval předseda OS
ČLK Prahy 5 o složení tohoto orgánu (kromě předsedy Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.,
Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. a Doc. MUDr. Michal Tichý,
CSc.) a jeho činnosti, přičemž uvedl, že po celý uplynulý rok nemusel řešit žádnou kauzu.
ad 10)
V následující zprávě o hospodaření prezentoval předseda nejprve rozbor nákladových
(celkem 2 069 989,75 Kč) a výnosových účtů (celkem 2 693 312,55 Kč) k 31. 12. 2017
s celkově kladnou bilancí ve výši 623 322,80 Kč.
V druhé části pak seznámil přítomné s návrhem rozpočtu OS na rok 2018, který byl
koncipován jako vyrovnaný ve výši 2 694 698,- Kč.
ad 11)
Jelikož k předneseným zprávám neměl nikdo z přítomných žádné připomínky, bylo navrženo,
aby je plénum vzalo na vědomí.
Hlasování: PRO – 50, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.

ad 12)
Jednání Okresního shromáždění bylo předsedou s poděkováním přítomným za účast a
především za podporu vyjádřenou odevzdanými hlasy ukončeno v 18:30.

V Praze dne 24. 10. 2018

Zapsal: MUDr. Pavel Kubíček

Ověřil: MUDr. Petr Přikryl

