Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 20. 5. 2014 od 16:30 do 17:50
Přítomni: MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Ida Chodová, MUDr.
Pavel Kubíček, MUDr. Petra Lesná a MUDr. Tomáš Šmilauer
Omluveni: MUDr. Tomáš Nedělka, MUDr. Petr Přikryl a MUDr. Jan Večeř
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16,30, konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.
Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky:
1. Kontrola zápisu zasedání ze dne 22. 4. 2014
2. Oprava kopírky
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
4. Zvýhodnění pro mladé lékaře
5. Zakoupení stolní tskárny
6. Problematka tzv. klinických dnů při vydávání diplomů CŽV
7. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
8. Různé
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 1)
Předseda požádal o připomínky k zápisu z minulého zasedání, který obdrželi všichni členové
představenstva OS ČLK Prahy 5 e-mailem. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
ad 2)
Předseda informoval přítomné o provedené opravě kopírky, přičemž paní Staňková sdělila, že
podle zadání představenstva došlo pouze k výměně toneru s barvami, neboť výměna
stávajícího válce přístroje zatm dle servisního technika nebyla nutná. Cena opravy včetně
práce, dopravy a DPH činila 18 ts. Kč.
Představenstvo vzalo informaci na vědomí.
ad 3)
Představenstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu na rok 2014, který vypracovala Ing.
Obrhelová. Návrh počítá s příjmy a výdaji ve výši 2 570 110 Kč. Po diskusi bylo o návrhu
hlasováno.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 4)
Přítomní členové představenstva diskutovali o možnostech fnanční podpory mladých lékařů.

Převážil názor, aby lékařům do 30 let, kteří dosud neabsolvovali atestační zkoušku, byla na její
první termín poskytnuta fnanční odměna, která bude poukázána na účet lékaře na základě
předloženého potvrzení o složení atestace. Bylo rozhodnuto, že do příštho zasedání
představenstva bude zjištěn předpokládaný počet zmíněných lékařů, kteří jsou členy OS ČLK
Prahy 5, a cena atestační zkoušky, aby představenstvo mohlo určit výši fnanční podpory.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 5)
Na základě žádost paní Staňkové odsouhlasilo představenstva nákup nové stolní tskárny za
cenu maximálně 5 000,- Kč.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat
ad 6)
Předseda informoval přítomné o žádost jednoho člena OS ČLK Prahy 5 o vydání Diplomu
celoživotního vzdělávání pouze na základě absolvování klinických dnů. Vzhledem k tomu, že
počet podobných žádost se v poslední době zvýšil, navrhlo představenstvo, aby v souladu se
zněním § 9 Stavovského předpisu č. 16 byl v těchto případech za klinický den považován
pouze minimálně čtyřhodinový edukační pobyt lékaře ve spádovém a konziliárním
zdravotnickém zařízení dle adresy a odbornost žadatele, přičemž přítomní členové
představenstva doporučili, aby povinnou přílohou žádost bylo písemné potvrzení vedoucího
lékaře školícího pracoviště, že školenec není vzhledem ke školícímu pracovišt
v zaměstnaneckém či jiném obdobném pracovně právním poměru.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 7)
Vzhledem k omluvené nepřítomnost Dr. Přikryla informoval předseda přítomné pouze na
základě elektronicky doručeného zápisu o problematce, projednávané na zasedání
republikového představenstva ČLK dne 16. května 2014 v Praze.
Představenstvo vzalo informaci na vědomí.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 17:50 s tm, že termín příštho zasedání
byl konsensuálně stanoven na úterý 24. 6. 2014 v 16:30.

V Praze dne 20. 5. 2014

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer

