Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného v sídla OS ČLK Praha 5, Tůmova 10 dne 26. 11. 2013 od 16,40 do 18,35
Přítomni: MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Ida Chodová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Petra
Lesná, MUDr. Tomáš Nedělka, MUDr. Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř; jako host MUDr.
Ali Alazani (jeden z náhradníků členů představenstva a delegát sjezdu ČLK za OS ČLK Praha 5)
Nepřítomni: MUDr. Petr Přikryl (omluven)
Na zasedání se na pozvání paní Šmilauerové dostavil kromě členů představenstva i Dr.
Alazani, který usoudil, že uplynutm funkčního období předcházejícího předsedy se stal
automatcky členem představenstva OS ČLK Prahy 5.
Zasedání zastupitelstva zahájil předseda v 16,40. Navrhl, že zápis pořídí sám a jako
ověřovatele zápisu Dr. Csémyovou. Dr. Šmilauer dal protnávrh, aby ověřovatelé byli dva.
Poslední návrh (Dr. Kubíček): zapisovatel Dr. Kubíček, ověřovatelé Dr. Csémyová a Dr.
Šmilauer.
Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Předseda přečetl návrh programu zasedání:
1. Obvodní shromáždění OS ČLK Prahy 5 dne 24. 10. 2013
2. Informace o formálním převzet kanceláře OS ČLK Prahy 5 dne 4. 11. 2013
3. Problematka účtů OS ČLK Prahy 5
4. Problematka doplnění představenstva OS ČLK Prahy 5
5. Sjezd ČLK ve dnech 16. – 17. 11. 2013 v Brně
6. Problematka osobních nákladů OS ČLK Prahy 5
7. Organizační změny v kanceláři OS ČLK Prahy 5
8. Návrh na změnu adresy kanceláře OS ČLK Prahy 5
9. Žádost Dr. Černého o odkoupení mobilního telefonu a notebooku
10. Vánoční koncert OS ČLK Prahy 5
11. Termín „vánočního“ zasedání představenstva OS ČLK Prahy 5
12. Informace z FN v Motole
13. Různé
Návrh (Dr. Šmilauer): přesun bodu 4 před bod č. 1 a příslušné přečíslování.
Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 1)
Předseda informoval přítomné o vývoji událost, kdy dne 18. 11. 2013 požádal paní
Šmilauerovou o rozeslání e-mailové pozvánky všem členům představenstva s termínem 26.
11. 2013 kdykoli po 16 hodině, avšak zásadně odmítl její teorii o automatcké kooptaci Dr.
Alazaniho do představenstva. Požádal, aby jej zatm nezvala, dokud situaci neprojedná
s právní kanceláří ČLK a představenstvem. Předseda referoval o projednání této záležitost
s právníky: informoval o názoru Mgr. Buriánka a přečetl shodné ofciální písemné stanovisko,
které zaslal Mgr. Máca (viz příloha č. 1 k zápisu). Následně předseda informoval přítomné o

tom, že při posledních volbách představenstva OS ČLK Praha 5 skočili jako náhradníci
s nejvyšším (a to shodným) počtem hlasů dva lékaři: MUDr. Ali Alazani a MUDr. Tomáš
Vymazal. Přítomný Dr. Alazani doplnil, že má zájem o kooptaci jen v případě, že by Dr.
Vymazal zájem neměl, v opačném případě svou kandidaturu předem stahuje.
Návrh (Dr. Šmilauer): kooptovat dalšího člena představenstva.
Hlasování: Hlasování: PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 3, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Předseda slíbil, že zajist oslovení Dr. Vymazala i názor právní kanceláře ČLK na oprávnění
kooptace pořadí náhradníků při shodném počtu hlasů.
Návrh (Dr. Kubíček): Dr. Alazani zůstane přítomen jednání představenstva jako host.
Hlasování: Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 2)
Předseda informoval o volebním shromáždění, které se konalo dne 24. 10. 2013 v Nemocnici
Na Homolce a kterého se zúčastnilo 105 lékařů. V této souvislost také poděkoval kolegům
z představenstva, kteří jej do této funkce navrhli a případně i při volbě podpořili.
ad 3)
Předseda informoval přítomné o formálním převzet kanceláře OS ČLK Praha 5 dne 4. 11.
2013, kdy od svého předchůdce ve funkci Dr. Černého převzal za účast obou sekretářek
Mileny Šmilauerové a Pavlíny Staňkové klíče i inventář.
ad 4)
Předseda informoval přítomné o tom, že dne 19. 11. 2013 na něho byla peněžním ústavem
Raifeisenbank, který spravuje tři účty OS ČLK Praha 5, převedena dispoziční práva Dr.
Černého. V této souvislost rovněž informoval kolegy z představenstva, že podle jeho zjištění
bude třeba ověřit, zda stávající typy účtů jsou pro OS výhodné (např. vedení účtu zdarma,
avšak poplatek za každou došlou platbu ve výši 7,- Kč, což je nevýhodné zejména při výběru
členských příspěvků formou bankovního převodu) a zda lze jeden z účtů (vzniklý z důvodu
čerpání grantu) již zrušit, což paní Šmilauerová navrhovala.
ad 5)
Předseda informoval přítomné o nedávném sjezdu ČLK v Brně ve dnech 16. – 17. 11. 2013 i o
poměrně nízké účast delegátů OS Praha 5. V této souvislost vyslovil politování, že informaci
o omluvě řady delegátů neobdržel od sekretariátu natolik včas, aby mohly být dne 24. 10.
2013 vedle volby předsedy OS realizovány i doplňující volby delegátů, jež bude nutno
zrealizovat v příštm roce. Rovněž upozornil, že informace o omluvě delegátů nebyly
sekretariátem OS sděleny centrální kanceláři ČLK, takže řada delegátů obdržela poměrně
obsáhlé písemné materiály poštou zcela zbytečně.

ad 6)
Dále byla řešena problematka poměrně vysokých osobních nákladů OS ČLK Praha 5, přičemž
předseda před započetm projednávání tohoto bodu všechny přítomné upozornil, že může jít
i o zákonem chráněné osobní údaje, takže jsou v tomto smyslu povinni zachovat mlčenlivost.
Ze zjištění, které předseda na vlastní žádost od pražské centrální kanceláře ČLK obdržel (viz
příloha č. 2 tohoto zápisu), vyplývá, že personální náklady OS ČLK Praha 5 v přepočtu na
jednoho člena jsou ve srovnání s jinými – obdobně početnými – OS enormě vysoké.
ad 7)
V návaznost na předcházející bod předseda informoval přítomné o svém záměru uvedené
osobní náklady zásadně snížit. Z toho důvodu došlo dne 25. 11. 2013 k podpisu dohody o
ukončení pracovního poměru paní Mileny Šmilauerové k 30. 11. 2013 za podmínek, které
byly přítomným sděleny. Předseda paní Šmilauerové poděkoval za její dosavadní práci pro
ČLK.
Dále předseda členy představenstva informoval o personálních nákladech v souvislost
s vedením účetnictví OS a poskytováním právních služeb a sdělil, že na základě doporučení
právního oddělení centrální kanceláře ČLK jednal s advokátem, který předběžně souhlasil
s poskytováním právních služeb pro OS ČLK Praha 5 za výrazně nižší měsíční odměnu.
Návrh: v této souvislost bude osloven nejprve stávající poskytovatel právních služeb,
kterému by však v případě nedohody byla předána výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou
a následně by byl osloven zmíněný zájemce, popř. někteří další, např. z FN Motol.
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 1, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 8)
V souvislost s relatvně vysokými náklady i na pronájem kanceláře, které i po dohodě
s pronajímatelem nyní činí 14 000,- Kč měsíčně, navrhl předseda uvažovat o změně sídla OS
ČLK Praha 5.
Návrh (Dr. Kubíček): zmocnění předsedy k tomu, aby s vedením FN Motol jednal o
podmínkách výhodnějšího pronájmu prostor v této nemocnic, kde pracuje velká část členů
OS Praha 5.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 1, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 9)
Předseda informoval přítomné členy představenstva o žádost Dr. Černého o odprodej
notebooku a mobilního telefonu, který v rámci výkonu funkce předsedy POS ČLK používal.
Předseda informoval o pořizovacích cenách obou přístrojů a s tm, že stávající cena dosahuje
nyní podle osloveného odborníka orientačně poloviny původní částky. Členové
představenstva v následné diskusi doporučili bývalému předsedovi v rámci stávajících
platných předpisů vyhovět.

Návrh: oba přístroje budou Dr. Černému odprodány na základě odborného posudku, který si
sám zajist.
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 2, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 10)
Předseda informoval přítomné o nabídce hudební skupiny Loutna česká ve spolupráci
s Alfrédem Strejčkem na realizaci vánočního koncertu pro členy OS ČLK Praha 5 a jejich blízké,
pro který je rezervován termín 17. 12. 2013 od 19 hodin s možnostmi konání v kostele Všech
svatých na Pražském Hradě (kapacita 100 – 120 lidí) či v bazilice sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě (kapacita cca 200 lidí) za cenu 60 000,- Kč. V diskusi zazněla obava z nízkého počtu
posluchačů v případě Vyšehradu z důvodu relatvně obtžné dostupnost i z nedostatečné
kapacity v případě Pražského Hradu, což by pro případné návštěvníky, kteří by se na koncert
nedostali, bylo ještě horší.
Návrh (Dr. Kubíček): realizace koncertu za uvedených podmínek na Vyšehradě.
Hlasování: Hlasování: PRO – 3, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 4, NEHLASOVALI – 0
Návrh nebyl přijat.
ad 11)
Předseda připomněl přítomným tradici slavnostního „vánočního“ zasedání představenstva OS
za účast členů Revizní komise, Čestné rady i delegátů sjezdu. V diskusi zazněl návrh, aby se
zasedání konalo v areálu Břevnovského kláštera. Všichni přítomní se nakonec dohodli na
termínu 17. 12. 2013 v 18:30, přičemž místo konání bude upřesněno.
ad 12)
Předseda informoval přítomné o jednání s vedením FN Motol ohledně vývoje platů lékařů
(meziročně zvýšení o 3,4 %), záměru nemocnice zvýšit odměny převážně zdravotním sestrám,
u kterých došlo za uvedené období naopak ke značnému poklesu, i o podmínkách, za nichž by
měla být v nemocnici zavedena elektronická docházka.
ad 13)
Dr. Šmilauer vyslovil názor, že za rozvázáním pracovního poměru jedné ze sekretářek nestojí
jen důvody ekonomické, ale svou roli hrají i důvody osobní – vzájemné antpate nového
předsedy a sekretářky Mileny Šmilauerové, které se datují od sporu sekretářky, tehdy
ředitelky kanceláře ČLK, s předchozím prezidentem ČLK Dr. Rathem.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18,35.

V Praze dne 26. 11. 2013

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřili: Dr. Soňa Csémyová a Dr. Tomáš Šmilauer

