Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 30. 1. 2020 od 16:30 do 18:30
Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl a
Dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Soňa Csémyová, Dr. Petra Lesná, Dr. Ing. Ida Reissová a Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:30, přivítal přítomné hosty a konstatoval, že představenstvo
je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola zápisu ze zasedání ze dne 19. 12. 2019
2. Spolupráce s partnerskou italskou lékařskou komorou ve Fermu
3. Informace o prohlídce staveniště Domu lékařů dne 24. 1. 2020
4. Informace o zasedání představenstva ČLK dne 25. 1. 2020
5. Informace o 24. Plesu českých lékařů dne 25. 1. 2020
6. Pojednání došlých žádostí
7. Různé
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 19. 12. 2019, který byl všem
členům představenstva rozeslán v elektronické podobě dne 9. 1. 2020, požádal předseda o
případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné o tom, že v souladu s usnesením z minulého zasedání odeslal
dne 20. 1. 2020 jménem OS ČLK Prahy 5 prezidentce lékařské komory v italském Fermu
(Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Fermo) Dr. Anně Marii Calcagni
e‐mail a současně dopis s nabídkou partnerství regionálních organizací obou zemí.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval členy představenstva OS ČLK Prahy 5 o prohlídce staveniště Domu
lékařů v Drahobejlově ulici v Praze, kterou dne 24. 1. 2020 v 15 hodin ve spolupráci s Ing.
Jaroslavem Havlíkem a Ing. arch. Jiřím Rymešem zorganizoval Dr. Kubek. Kromě něho se
prohlídky zúčastnilo jen šest dalších členů představenstva, Dr. Dostalíková, Dr. Henčlová, Dr.
Kubíček, Dr. Monhart, Dr. Musil a Dr. Voleman, které po staveništi provázel rovněž zástpce
dodavatelské firmy Termitan s. r. o. Při prohlídce bylo patrné, že vnitřní sádrokartonové
úpravy byly již zcela odstraněny, v 5. a 4. nadzemním podlaží byl upraven povrch stávajících
podlah (= vícepráce s navýšením původní smluvní ceny o 931 107,‐ Kč) a ve 4. nadzemním
podlaží již byly založeny příčky budoucích kanceláří a centrální zasedací místnosti.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších bodech jednání představenstva ČLK, které
se konalo dne 25. 1. 2020 v Praze.
A) Odsouhlasení dvou faktur za práce provedené dodavatelskou firmou Termitan, s. r. o.
(příprava staveniště, demontáže a bourací práce), v měsících listopadu a prosinci 2019 v
částkách 1 086 193,‐ Kč a 1 334 487,‐ Kč.
B) Odsouhlasení víceprací (úprava povrchu stávajících podlah) v ceně 931 107,‐ Kč (16 členů
představenstva pro, Dr. Kubíček se zdržel)
C) Posouzení cen. nabídek dvou oslovených firem na zpracování projekt. dokumentace pro
slaboproudé rozvody – firma Colsys, s. r. o. v ceně 108 000,‐ Kč a firma b‐Controls cz, s. r. o. v
ceně 152 000,‐ Kč, přičemž byla vybrána levnější z nich (15 členů představenstva pro, Dr.
Dernerová se zdržela)
D) Posouzení cen. nabídek dvou PhDr. Ptáčkem oslovených firem na zpracování návrhu na
vybavení posluchárny, školících a zasedacích místností audio‐vizuální technikou (mimo jiné
fullHD dataprojektor, videokonferenční systém a dva náhledové monitory) – firmy AVT
Group, a. s. a firmy Dimension Data ČR, s. r. o., přičemž byla vybrána druhá z uvedených (15
členů představenstva pro, Dr. Dernerová a Dr. Kubíček se zdrželi)
E) Schválení grafického návrhu Čestné medaile ČLK (podle novelizovaného stavovského
předpisu č. 14 Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu může být každoročně udělena nejvýše
jednomu lékaři každého okresního sdružení na základě rozhodnutí představenstva OS); po
posouzení nabídek dvou firem vybralo představenstvo jako zhotovitele medaile jednu z nich
– firmu Znak Malá Skála.
F) Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou TME solutions, s. r. o., na vytvoření
komplexního elektronického systému pro celoživotní vzdělávání lékařů (Dr. Kubíček nebyl
hlasování přítomen)
G) Schválení návrhu Vědecké rady ČLK, aby do vzdělávání v oboru Posudkové lékařství bylo
započítáváno 9 měsíců v základním oboru, čímž k získání specializace v nástavbovém oboru
nyní de facto stačí absolvovat jen několikaměsíční rekvalifikační kurs, s čímž však Dr. Kubíček
z principu zásadně nesouhlasí (schváleno 14 hlasy ze 17 přítomných)
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 5.
Předseda informoval přítomné o 24. Plesu českých lékařů, který se konal dne 25. 1. 2020 na
Žofíně. Ve srovnání s minulými ročníky nebyl přítomen ministr zdravotnictví ani žádný z jeho
náměstků, a účastnilo se ho jen minimum obvyklých čestných hostů.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 6.
Celkem 23 žádostí o snížení či prominutí členských příspěvků na rok 2020 bylo projednáno
s následujícím výsledkem: v 10 případech prominutí z důvodu věku na 75 let, ve 3 případech

prominutí z důvodu pracovního úvazku do výše 0,2, v 9 případech snížení na částku 1 586,‐
Kč z několika důvodů: pracovní neschopnosti (2), mateřské dovolené (1), péče o dítě (1),
současného členství v ČSK (1), práce v zahraničí (1) a pracovního úvazku do výše 0,4 (3). Ve
dvou případech byla žádost o snížení či prominutí příspěvku zamítnuta – v prvním případě šlo
o lékaře s pracovním úvazkem ve výši 0,5 a ve druhém o lékaře, který věku 75 let dosáhne až
po termínu odvodu členských příspěvků do centra.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 7.
V rámci „různého“ byl konsensuálně stanoven termín příštího zasedání představenstva na
pondělí 2. března 2020 v 16:30.
Hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:30.

V Praze dne 30. 1. 2020

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

