
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 17. 12. 2013 od 19,00 do 20,45

Přítomni: MUDr. Soňa Csémyová, Pavel Kubíček, MUDr. Tomáš Nedělka a MUDr. Jan Večeř; 

jako hosté MUDr. Ali Alazani, MUDr. Martn Gadireddi, MUDr. Pavel Maun, MUDr. Milan 

Odehnal, JUDr. Hana Potůčková, Pavlína Staňková a MUDr. Michal Tichý

Omluveni: MUDr. Ida Chodová, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Tomáš 

Šmilauer a MUDr. Tomáš Vymazal

Zasedání zastupitelstva zahájil předseda v 19,00 a konstatoval, že představenstvo není 

usnášeníschopné. Navrhl, že zápis pořídí sám a jako ověřovatele zápisu Dr. Csémyovou.

Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda přečetl návrh programu zasedání:

1. Konzultace s Mgr. Mácou dne 27. 11. 2013
2. Informace MUDr. Bartkovi o hlasování stran vánočního koncertu dne 27. 11. 2013
3. Informace MUDr. Černému dne 3. 12. 2013
4. Převod dispozičních práv na paní Pavlínu Staňkovou dne 5. 12. 2013
5. Porada předsedů OS ČLK dne 13. 12. 2013
6. Poskytování právních služeb pro OS ČLK Prahy 5
7. Smlouva s frmou Ing. Pavla Šebka
8. Informace o Plesu lékařů českých dne 8. 2. 2014
9. Různé

Hlasování: Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

ad 1) 

Předseda informoval přítomné o konzultaci s Mgr. Mácou stran kooptace dalšího člena 

představenstva za MUDr. Černého za situace, kdy většina stávajících členů představenstva se 

při hlasování pro kooptaci vyslovili: v tom případě kooptaci nic nebrání, avšak jelikož dva 

náhradníci s nejvyšším počtem hlasů dosáhli shodného výsledku, je nutná jejich vzájemná 

dohoda, nebo bude nutno rozhodnout losem. Předseda v této souvislost informoval 

přítomné o tom, že ve shodě s prohlášením, které na minulém zasedání deklaroval Dr. Alazani

se novým členem představenstva stal Dr. Vymazal.

ad 2)

Předseda informoval přítomné o tom, že dne 27. 11. 2013 sdělil Dr. Bartkovi většinové 

rozhodnut představenstva vánoční koncert letos nepořádat.

ad 3)

Předseda informoval přítomné o tom, že dne 3. 12. 2013 Dr. Černému v souladu 

s rozhodnutm představenstva sdělil, že pokud zajist odborný posudek na současnou cenu 

služebního notebooku a mobilního telefonu, bude představenstvo cenu respektovat.



ad 4)

Předseda informoval přítomné o tom, že dne 5. 12. 2013 byla peněžním ústavem 

Raifeisenbank, který spravuje účty OS ČLK Praha 5, převedena dispoziční práva Mileny 

Šmilauerové na sekretářku OS Pavlínu Staňkovou.

ad 5)

Předseda informoval přítomné o poradě předsedů OS ČLK, která se konala dne 13. 12. 2013 

v Konferenčním centru U Hájků. Zápis z této porady již měli všichni funkcionáři ČLK obdržet v

elektronické formě jako přílohu k e-mailu, což někteří z přítomných potvrdili. Na zmíněné 

poradě se mimo jiné projednávala relatvně nízká účast delegátů některých OS: z celkového 

počtu 384 oprávněných delegátů se jich sjezdu zúčastnilo pouze 308. Jako příklad bylo 

zmiňováno, že za OS ČLK Prahy 5 se sjezdu zúčastnilo pouze 8 z 18 oprávněných delegátů. 

V této souvislost vyslovil předseda názor, že bude vhodné včas zjistt, kolik delegátů je 

ochotno se příštho sjezdu zúčastnit; v případě více než dvou záporných reakcí by se v rámci 

příštho obvodního shromáždění měly konat doplňkové volby delegátů.

ad 6)

Ve shodě s informací, která již byla členům představenstva rozeslána elektronicky, předseda 

přítomným sdělil, že se s JUDr. Potůčkovou dohodl na podmínkách pokračování její smlouvy 

s OS ČLK Prahy 5.

ad 7)

Předseda informoval přítomné o svém jednání s Ing. Pavlem Šebkem, který pro OS ČLK Prahy 

5 smluvně zajišťuje zálohování a ochranu elektronických dat a webové stránky, avšak 

pokračování smluvního vztahu podmínil zvýšením odměny za jednu odpracovanou hodinu při

předpokládaném úvazku ve výši 10 hodin měsíčně. Vzhledem k relatvně krátké výpovědní 

lhůtě předseda navrhl smlouvu zatm prodloužit, aby poskytování uvedených služeb nebylo 

ohroženo. Vzhledem k nedostatečnému počtu členů představenstva přítomní rozhodli, že 

podmínkou podpisu smlouvy je následný souhlas minimálně jednoho dalšího člena. 

Hlasování: Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl podmínečně přijat.

ad 8)

Předseda informoval přítomné o Plesu lékařů českých, který se bude konat dne 8. 2. 2014 od 

20 hodin na pražském Žofně.

ad 9)

V rámci „různého“ předseda informoval přítomné členy představenstva o žádost lékaře, 

který se stal členem ČLK teprve v listopadu 2013, o prominut členských příspěvků na tento 

rok. Vzhledem k nedostatečnému počtu členů představenstva přítomní rozhodli, že 

podmínkou prominut  je následný souhlas minimálně jednoho dalšího člena. 

Hlasování: Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl podmínečně přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 20,45.



V Praze dne 17. 12. 2013

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                        Ověřila: Dr. Soňa Csémyová


