Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 23. 9. 2019 od 16:45 do 19:15

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná,
Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:45, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání ze dne 5. 6. 2019
2. Informace o zasedání představenstva ČLK dne 26. 7. 2019
3. Informace o dopisu Koalice soukromých lékařů premiérovi 11. 9. 2019
4. Informace o poradě předsedů OS ČLK dne 12. 9. 2019
5. Informace o zasedání představenstva ČLK dne 19. 9. 2019
6. Informace o financování rekonstrukce Domu lékařů
7. Informace o doplňkových volbách delegátů sjezdu
8. Informace o obvodním shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5 dne 16. 10. 2019
9. Projednání dlužných částek dvou členů OS ČLK Prahy 5
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 5. 6. 2019 požádal předseda o
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které
se konalo dne 26. července 2019 v Praze:
a) V červnu 2019 bylo přijato celkem 205 lékařů, z toho 32 se státní příslušností SR, 4 s
jinou státní příslušností, 7 se slovenskou LF a 2 s jinou zahraniční LF.
b) Předseda OS ČLK Příbram prezentoval záměr OS zakoupit z vlastních zdrojů bez
nutnosti čerpání úvěru nebytové prostory v Příbrami pro kancelář za cenu 850 000,Kč. Předseda OS ČLK Prahy 5 se při následném hlasování představenstva zdržel (všech
ostatních 11 přítomných se vyslovilo pro), neboť před několika lety přišlo s obdobným
záměrem OS ČLK Prahy 5 a Dr. Kubek tehdy návrh vetoval s odůvodněním, že vhodné
prostory pro kanceláře všech pražských OS budou k dispozici v Domě lékařů, na jehož
rekonstrukci pak OS ČLK Prahy 5 poskytlo bezúročnou půjčku ve výši 2 mil. Kč.
c) Informace o financování Domu lékařů – viz bod č. 6 tohoto zápisu.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 3.
Předseda informoval přítomné o dopisu, který tzv. Koalice soukromých lékařů zaslala dne 11.
9. 2019 předsedovi vlády. Signatáři, kterými byli Dr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení
soukr. gynekologů, Dr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení prakt. lékařů pro děti a dorost,
Dr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambul. specialistů, Dr. Petr Šonka, předseda Sdružení
prakt. lékařů a doc. Roman Šmucler, prezident České stomatol. komory, předsedovi vlády
napsali, aby „neustupoval a nepodlehl politickému tlaku zdravotnických odborů a tzv.
krizového štábu“, tj. aby nedošlo ke zvýšení plateb lůžkovým zdravotnickým zařízením nad
rámec výsledků dohodovacího řízení (plánované úhradové vyhlášky na rok 2020).
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech porady předsedů jednotlivých OS
ČLK, která se konala dne 12. září 2019 v Praze, především informaci o tom, že právní kancelář
ČLK pracuje na přípravě Smlouvy o dílo na rekonstrukci Domu lékařů, která bude uzavřena s
vítězem výběrového řízení, a zásadní informaci o tom, že připravovaný rozpočet na rok 2020
obsahuje prostředky na splácení hypotečního úvěru na nákup nemovitosti ve výši 4 235 016,Kč, ale i úvěru na rekonstrukci téže budovy v předpokládané výši 4 mil. Kč – viz bod č. 6.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které
se konalo dne 19. září 2019 v Praze:
a) V červenci 2019 bylo přijato celkem 203 lékařů, z toho 30 se státní příslušností SR, 2 s
jinou státní příslušností, 1 se slovenskou LF a 1 s jinou zahraniční LF.
b) V srpnu 2019 bylo přijato celkem 338 lékařů, z toho 67 se státní příslušností SR, 17 s
jinou státní příslušností, 20 se slovenskou LF a 11 s jinou zahraniční LF.
c) Na základě 3. kola výběrového řízení byly na rekonstrukci Domu lékařů Ing. Havlíkem
(projektový manažer, cenový manažer, technický dozor investora, koordinátor BOZP)
představenstvu doporučeny dva uchazeči, a sice Termitan, s. r. o. (cena 58 161 887,Kč) a Metrostav, divize 8, a. s. (cena 61 890 743,- Kč).
d) Z iniciativy předsedy OS ČLK Prahy 5 a několika dalších členů představenstva se
podařilo (nakonec jednomyslně) prosadit návrh na zvýšení objemu mzdových
prostředků pro zaměstnance centrálních kanceláří v roce 2020 o 3 %.
e) V rámci hlasování o návrhu rozpočtu požadoval předseda OS ČLK Prahy 5, aby byly na
sjezdu předloženy dvě varianty (bez úvěru na rekonstrukci a s úvěrem ve výši 50 mil.
Kč), aby si delegáti mohli vybrat a nebyli nuceni návrh jen přijmout či odmítnout), a
aby Smlouvy o dílo na rekonstrukci Domu lékařů, která má být uzavřena s vítězem
výběrového řízení, byla podepsána až na základě usnesení sjezdu. Jelikož oba tyto
návrhy nebyly většinou členů představenstva akceptovány, hlasoval předseda OS ČLK
Prahy 5 proti návrhu rozpočtu na rok 2020 (dva další se zdrželi, 11 bylo pro).
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 6.
Předseda informoval přítomné o hlavních aspektech financování rekonstrukce Domu lékařů:
Dr. Kubek navrhuje další úvěr ve výši 50 mil. Kč, tedy ve stejné výši jako stávající úvěr na
koupi nemovitosti, přičemž zbývajících 20 mil. Kč by měla ČLK financovat z vlastních
prostředků. Předseda OS ČLK Prahy 5 argumentoval, že v rozpočtu avízovaná rezerva ve výši
1,7 mil. Kč nepokryje řadu souvisejících položek, např. DPH, splacení půjček jednotlivých OS
(v případě OS ČLK Prahy 5 částka 2 mil. Kč), předpokládané vícepráce nad rámec smluvní
ceny, na vybavení vzdělávacího centra a kanceláří, na instalaci hromosvodu, na stěhování, na
smluvní odměny pro Ing. Havlíka a Ing. arch. Rymeše, a především na správu a provoz
budovy, která nyní zatěžuje rozpočet ČLK jen cca 240 tisíci Kč ročně, ale v době plného
provozu budovy v minulých letech činila 2,5 mil. Kč, přičemž provoz současného sídla stojí
ČLK jen cca 360 tis. Kč. Předseda OS ČLK Prahy 5 dále prezidenta i členy představenstva
upozornil, že z původních požadavků na nemovitost pro potřeby ČLK minimálně tři základní
(větší prostory pro kanceláře, dostatek parkovacích míst, alespoň dva byty pro funkcionáře)
budova Domu lékařů nesplňuje, a pokud bychom chtěli pro kanceláře nárokovat stejné velké
prostory jako v současném sídle, zůstanou k pronájmu pro další lékařské instituce (další
z prvotních požadavků) jen 3 – 4 volné kanceláře.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 7.
Předseda informoval přítomné o tom, že již tři delegáti sjezdu (prof. Havlas, Dr. Streck a
prof. Veselka) i jediný náhradník (Dr. Gaddiredi) se jž z pracovních či rodinných důvodů
z účasti na sjezdu omluvili. Proto se přítomní členové představenstva shodli na řešení tohoto
problému cestou doplňkových voleb delegátů, přičemž podmínkou jejich konání je abdikace
čtyř zmíněných kolegů, která bude požadována v písemné formě.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 8.
Předseda informoval přítomné o termínu o obvodním shromáždění lékařů OS ČLK Prahy 5,
které se bude konat v předsálí Kongresového sálu Nemocnice Na Homolce dne 16. 10. 2019
v 16:30, a jehož součástí budou i doplňkové volby delegátů sjezdu. Přítomní členové
představenstva poté rozhodli o nominacích do pracovního předsednictva a příslušných
komisí: prac. předsednictvo – Dr. Alazani, prof. Bojar, Dr. Hoffmann, Dr. Kubíček a prim.
Odehnal, volební komise – Dr. Csémyová, Dr. Ing. Hilšerová a Dr. Reissová, mandátová
komise – Dr. Lesná a Dr. Přikryl a návrhová komise – Dr. Šedivá. Přítomní se dále shodli na
tom, že příští zasedání představenstva se bude konat bezprostředně po skončení obvodního
shromáždění.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 9.
Na závěr byl projednán návrh na formální prominutí dlužných částek (ve výši 3 500,- Kč a
2 500,- Kč) dvou členů OS ČLK Prahy 5, kteří čelí trestnímu stíhání (jeden z nich byl již
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody).
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 19:15.

V Praze dne 23. 9. 2019

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

