
Zápis z jednání představenstva OS ČLK ze dne 2. 9. 2013 
 
Přítomni:  MUDr. Rudolf Černý CSc., MUDr. Ida Chodová, MUDr. Soňa Csémyová, MUDr. Pavel 
 Kubíček, MUDr. Petr Přikryl, MUDr. Tomáš Šmilauer, MUDr. Jan Večeř 
Omluveni: MUDr. Petra Lesná,  

Nepřítomni: MUDr. Tomáš Nedělka  
 
1) Představenstvo projednalo program volebního shromáždění dne 24. 10. 2013 

a) Do pracovního předsednictva jsou navržení, dr. Rudolf Černý, dr. Soňa Csémyová, dr. Petr 
Přikryl. Nutno doplnit do 5 členů návrh -  Dr. Rudolf Hoffman, doc. Martin Bojar, Dr. Marie 
Kordíková, Dr. Miloš Schwarz  

b) návrh na složení mandátové komise: dr. Martin Gadireddi,dr. Tomáš Nedělka, dr. Tomáš 
Šmilauer 

c) návrh na složení volební komise: tříčlenná dr. Karel Klíma sen. dr. Ali Alazani,dr. Ida Chodová  
d) návrhová komise: zatím není připravena, v případě usnášení schopnosti shromáždění, bude 

zvolen z pléna  
2) Předseda vyzval všechny členy představenstva a shledání sponzorů, příslib – Pfizer , IBi  
3) Návrh na pozvání hostů na obvodní shromáždění  - MUDr. Martina Holcáta, MBA, ministra 

zdravotnictví, MUDr. Milana Kubka – prezidenta ČLK   
4) Byla diskutována částka za sponzoring – představenstvo odsouhlasilo ponechat částku na 5 

tis. Kč  
5) Bylo konstatováno, že k datu 2. 9. 2013 je přihlášen jediný kandidát na funkci předsedy OS 

dr. Pavel Kubíček. Kandidáti na předsedu mají možnost prezentace na náš web. Všichni 
případní kandidáti mají možnost prezentace na našem webu  

6) Program obvodního shromáždění bude  zveřejněn v  aktualitách našich webových stránkách  
zprávy o činnosti představenstva, RK a ČR  

7) Projednána žádost o lektorskou smlouvu našeho člena  
Pro: 7 členů představenstva  

8) Předseda informoval představenstvo, že bylo ukončeno skenování podkladů pro veřejný 
registr ČLK, tedy převedeny dokumenty z kartotéky OS ČLK do digitální podoby.  

9) Diskutována otázka sjezdu ČLK , který bude v listopadu 16. - 17. 11. 2013 v Brně.  
OS ČLK Praha 5 nebude předkládat sjezdu žádné návrhy ke schválení  

10) Představenstvo projednalo žádost společnosti Medclin, která provádí nábor pro Německo a 
rozhodlo, že tento inzerát může být zveřejněn na našem webu nebo obvodním shromáždění – 
poplatek 5 tis 

11) Byl projednán rozpočet, který je vyrovnaný, nikdo z představenstva nevznesl námitky, 
Rozpočet byl odeslán RK ČLK ke schválení  

12) Předseda informoval o tom, že našemu OS dosud dluží příspěvek 140 členů. Do konce září mají 

lékaři možnost zaplatit bez úroku z prodlení a administrativního poplatku. Po tomto datu bude 

podán návrh na zahájení DŘ. 

 

Zapsal: dr. Rudolf Černý, CSc. – předseda    

 

 


