Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 28. 1. 2014 od 16,30 do 18,25
Přítomni: MUDr. Soňa Csémyová, Pavel Kubíček, MUDr. Petra Lesná, MUDr. Petr Přikryl,
MUDr. Tomáš Šmilauer a MUDr. Jan Večeř (od 17:05)
Omluveni: MUDr. Ida Chodová, MUDr. Tomáš Nedělka a MUDr. Tomáš Vymazal
Zasedání představenstva zahájil předseda v 16,30 a konstatoval, že představenstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi Dr. Csémyová a Dr. Šmilauer.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Předseda navrhl následující program zasedání:
1. Kontrola zápisu zasedání ze dne 17. 12. 2013
a. Pokračování smluvního vztahu s JUDr. Hanou Potůčkovou
b. Pokračování smluvního vztahu s Ing. Pavlem Šebkem
c. Vyřízení několika žádost o prominut členských příspěvků
2. Rezignace Dr. Vymazala na funkci člena představenstva
3. DPČ s P. Staňkovou na úklid kanceláře
4. Smluvní vztah s frmou Ing. Pavla Šebka
5. Dopis prezidenta ČLK členům o dohodě s VZP
6. Posouzení problematckých žádost o diplom CŽV
7. Prodej služebního notebooku a i Phonu Dr. Černému
8. Prodej služebního mobilu paní M. Šmilauerové
9. Problematka účtů OS ČLK Prahy 5
10. Zastupování OS ČLK Prahy 5 na VŘ
11. Problematka primářských licencí
12. Informace ze zasedání republikového představenstva ČLK
13. Různé
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 1)
Předseda informoval přítomné o průběhu minulého zasedání představenstva, které nebylo
usnášeníschopné, nicméně dodatečně se k elektronickému zápisu z něho vyjádřili všichni
členové, kteří se ho nezúčastnili, a potvrdili souhlas s navrženým řešením projednávaných
bodů (viz 1b a 1c).
ad 2)
Dr. Přikryl informoval přítomné o tom, že Dr. Vymazal, zástupce přednosty AR kliniky FN
Motol byl ve výběrovém řízení zvolen přednostou kliniky a z toho důvodu se rozhodl na
funkce člena představenstva rezignovat. Předseda navrhl, že jej osloví e-mailem a v případě
potvrzení tohoto stanoviska ve shodě s usnesením představenstva OS ČLK Prahy 5 ze dne 26.
11. 2013 bude osloven Dr. Ali Alazani s návrhem kooptace za člena představenstva.

Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 3)
Předseda informoval přítomné o podpisu dohody o pracovní činnost ohledně úklidu
kanceláře OS ČLK Prahy 5 s P. Staňkovou s účinnost od 1. 1. 2014, přičemž k témuž datu byla
s M. Šmilauerovou dohodou ukončena pracovní smlouva se stejným předmětem činnost.
ad 4)
Předseda informoval přítomné o svém jednání s Ing. Pavlem Šebkem, který pro OS ČLK Prahy
5 do konce roku 2013 smluvně zajišťoval webové stránky, správu domény, připojení k internetu,
ochranu a zálohování dat v počítačích, a od 1. 1. 2014 požaduje novou smlouvu na jeho frmu.
Představenstvo se shodlo na podmínce, aby smlouva obsahovala formulaci, že případné služby nad
rámec sjednané měsíční odměny jsou možné jen po předcházející dohodě obou smluvních stran.

Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 5)
Předseda informoval přítomné o dopisu prezidenta ČLK, jímž informoval členy komory o své
dohodě s ředitelem VZP Ing. Kabátkem o bonifkaci praktckých lékařů, ambulantních
specialistů a ambulantních gynekologů, kteří VZP do 31 . 1. 2014 doloží, že jsou držiteli
platného Diplomu celoživotního vzdělávání., přičemž rozhodnutm předsedy byl dopis dne 9.
1. 2014 zveřejněn rovněž na webových stránkách OS ČLK Prahy 5.
ad 6)
Ve shodě s předcházejícím bodem představenstvo potvrdilo stávající praxi, kdy ověření
splnění podmínek vydání diplomu CŽV je v kompetenci P. Staňkové a předsedy OS ČLK Prahy
5, a projednalo doručené problematcké žádost (např. vzdělávací akce absolvované
v zahraničí), přičemž ve dvou případech žádost o vydání diplomu CŽV zamítlo.
Hlasování: Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 7)
Předseda informoval přítomné o tom, že v souladu s usnesením představenstva ze dne 26.
11. 2013 byl na základě doloženého znaleckého posudku a úhradě požadované ceny na účet
OS ČLK Prahy 5 odprodán Dr. Černému notebook a mobilní telefon.
ad 8)
Předseda informoval přítomné o tom, že v souladu s usnesením představenstva ze dne 26.
11. 2013 byl na základě doloženého znaleckého posudku a úhradě požadované ceny na účet
OS ČLK Prahy 5 odprodán M. Šmilauerové mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že o modem
k internetu, který M. Šmilauerová využívala, nikdo z členů představenstva neprojevil zájem,
navrhl předseda okamžité ukončení příslušné smlouvy s operátorem i za cenu penále ve výši
paušální platby za jeden měsíc.

Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 9)
Předseda informoval přítomné o vyjádření Ing. Milady Obrhelové i JUDr. Hany Potůčkové k bankovním
účtům OS ČLK Prahy 5. Na jejich základě představenstvo rozhodlo, že zbylé prostředky z účtu OPPA
budou využívány k úhradě běžných nákladů OS ČLK Prahy 5.

Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
ad 10)

Předseda informoval přítomné o stávající praxi, kdy na výběrová řízení ve FN Motol je za OS
ČLK automatcky zván Dr. Přikryl. Členové představenstva se shodli na tom, že jen v případě,
že by se VŘ nemohl účastnit, zvolí ze svého středu náhradníka.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl podmínečně přijat.
ad 11)
Předseda informoval přítomné o svém jednání s Mgr. Mácou z právního oddělení centrální
kanceláře ČLK dne 22. 1. 2014, podle něhož přednosta (či primář) kliniky nebo oddělení musí
být podle SP č. 11 (= Licenčního řádu ČLK) držitelem příslušné licence. Tento doklad sice podle
stávající legislatvy nemusí vyžadovat zaměstnavatel, avšak nesplnění uvedené podmínky by mělo být
podnětem pro příslušnou revizní komisi ČLK .

ad 12)
Dr. Přikryl jako člen republikového představenstva informoval přítomné o problematce,
projednávané na posledním zasedání tohoto orgánu ČLK, především o záležitostech
souvisejících s úhradovou vyhláškou na rok 2014 a ekonomickými aspekty časopisu Tempus
medicorum. Přítomní se shodli na tom, že teprve na základě příjmových ekonomických
ukazatelů OS ČLK Prahy 5 (tj. došlých plateb členských příspěvků) posoudí výši případného
fnančního příspěvku na časopis Tempus medicorum ve prospěch centrální kanceláře.
ad 13)
V rámci „různého“ předseda informoval přítomné o písemné reakci Revizní komise OS ČLK
Prahy 5 ze dne 21 . 1. 2014 na bod č. 8 zápisu ze zasedání představenstva dne 26. 11. 2013.
Dále byly formou hlasování představenstvem individuálně posouzeny žádost členů OS ČLK
Prahy 5 o prominut či snížení členského příspěvku, většinou z důvodu věku nad 75 let, a
žádost P. Staňkové o zakoupení nového mobilního telefonu.
Hlasování: Hlasování: PRO – 6, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0
Návrh byl přijat.
Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18,25.
V Praze dne 28. 1. 2014
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřili: Dr. Soňa Csémyová a Dr. Tomáš Šmilauer

