
Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 22. 4. 2014 od 16:40 do 17:50

Přítomni: MUDr. Abdulsalam Alazani, MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Ida Chodová, MUDr. 

Pavel Kubíček, MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř

Omluveni: MUDr. Petra Lesná a MUDr. Tomáš Nedělka

Zasedání představenstva zahájil předseda v 16,30, konstatoval, že představenstvo je 

usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Šmilauera.

Hlasování: PRO – 5, 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 4. 3. 2014
2. Oprava kopírky
3. Navýšení odměny za provedenou práci pro Ing. Obrhelovou
4. Vypovězení lektorské smlouvy
5. Informace o založení účtu OS ČLK Prahy 5 u Komerční banky, a. s.
6. Projednání došlých žádost o prominut platby členských příspěvků
7. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
8. Informace o konferenci „24hodinová dostupnost lékařské péče“ 6. 3. 2014
9. Informace z porady předsedů 27. 3. 2014

Hlasování: Hlasování: PRO – 5, 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 nutné opravě kopírky, přičemž podle pracovníka servisu 

připadá nyní v úvahu buď pouze výměna toneru s barvami, nebo i současná výměna 

stávajícího válce přístroje, jehož životnost však ještě trvá. Představenstvo se shodlo na 

návrhu, aby byl zatm vyměněn pouze toner, přičemž válec by byl současně vyměněn pouze 

za předpokladu, že by jeho výměna nyní byla vzhledem k ceně práce servisu ekonomicky 

výhodnější.

Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

ad 3)

Předseda informoval přítomné o novém znění smlouvy s Ing. Obrhelovou, která požádala o 

mírné navýšení smluvní odměny a svůj návrh zdůvodnila zvýšením objemu poskytovaných 

služeb.

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



Návrh byl přijat.

ad 4)

Předseda informoval přítomné o zrušení lektorské smlouvy ze strany lektora a navrhl, aby 

představenstvo vzalo informaci na vědomí.

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

Návrh byl přijat.

ad 5)

Předseda informoval přítomné o založení účtu u Komerční banky, a. s., Členové 

představenstva vzali informaci na vědomí bez připomínek.

ad 6)

Předseda informoval přítomné o došlých žádostech členů OS ČLK Prahy 5, jejichž projednání 

je v kompetenci představenstva. Formou hlasování byla následně představenstvem 

individuálně posouzena řada žádost členů OS ČLK Prahy 5 o prominut či snížení členského 

příspěvku, většinou z důvodu věku nad 75 let či nezaměstnanost. V jednom případě bylo 

představenstvem rozhodnuto, aby žadatelka doplatla dlužnou částku za členský příspěvek za 

rok 2013, přičemž příspěvek na rok 2014 jí pak bude prominut, v opačném případě by bylo 

zahájeno disciplinární řízení.

Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

ad 7)

Dr. Přikryl jako člen republikového představenstva informoval přítomné o problematce, 

projednávané na posledním zasedání tohoto orgánu ČLK dne 1. 3. 2014, mimo jiné o diskusi, 

která se týkala kreditů CŽV za tzv. klinické dny, dále o abdikace Dr. Moravce, o pronájmu 

prostor na archivaci materiálů a o plánovaném stěhování centrální kanceláře ČLK v Olomouci 

do vlastních prostor na podzim tohoto roku.

ad 8)

Předseda informoval přítomné o konferenci ČLK s názvem 24hodinová dostupnost lékařské 

péče, která se konala 6. 3. 2014 v budově Poslanecké sněmovny.

ad 9)

Předseda informoval přítomné o poradě předsedů, která se konala 27. 3. 2014 

v Břevnovském klášteře. Jako nejdůležitější informace zmínil dvě sdělení ředitele VZP Ing. 

Kabátka, podle nichž

a) u ambulantních lékařů, u nichž nedošlo k překročení limitu o více než 200 000,- Kč, 

nebudou uplatňovány regulace (ostatní případy, jichž naštěst není mnoho, posoudí 

v jednotlivých krajích komise VZP, jejímiž členy budou i zástupci ČLK



b) držitelé platného Diplomu celoživotního vzdělávání z řad praktckých lékařů, 

ambulantních specialistů a ambulantních gynekologů obdrží slibovanou bonifkaci od 

VZP až v rámci vyúčtování.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 17:50 s tm, že termín příštho zasedání 

byl konsensuálně stanoven na úterý 20. 5. 2014 v 16:30.

V Praze dne 22. 4. 2014

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček                                                                         Ověřil: Dr. Tomáš Šmilauer


