Zápis ze zasedání výboru Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR
Konaného dne 26.1.2021 prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku
Jednání bylo zahájeno v 16:00 hod.
Přítomni:



SAD: MUDr. Irena Hejcmanová, MUDr. Monika Hnojnová, MUDr. Ivana Stejskalová,
MUDr. Anna Raková, MUDr. Darina Zelenková
Omluveni: doc. Karel Ettler, MUDr. Markéta Janíčková

Zahájení a schválení programu zasedání:




Předsedkyně MUDr. Irena Hejcmanová zahájila zasedání Výboru a konstatovala, že je
přítomno 5 členů Výboru SAD, jednání je usnášeníschopné a nadpoloviční většina pro
schválení usnesení jsou 3 hlasy.
Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně.

Program
1. Zvolení zástupce výboru k účasti na Dohodovacím řízení pro rok 2021
Navržena byla MUDr. Ivana Stejskalová. Odsouhlasena jednomyslně.

2. Schválení faktury za práci OAKS pro SAD ve výši 93.500,- za období 9-12/2020
Faktura schválena, bude proplacena z účtu SAD.

3. Volba nového pokladníka
MUDr. Markéta Janíčková vyrozuměla výbor o svém záměru rezignovat na funkci pokladníka
k 28.2.2021. Výbor toto rozhodnutí respektuje. Na funkci nového pokladníka byla navržena MUDr.
Monika Hnojnová. Schválena byla jednomyslně, s platností od 1.3.2021.

4. Odměny členů výboru za práci pro SAD
Výbor diskutoval stanovení ohodnocení práce členů výboru pro SAD. Nadále budou členové provádět
běžnou mailovou a telefonickou agendu zdarma. Časově náročnější úkoly, jako je účast na
Dohodovacím řízení, jednáních s pojišťovnami, příprava různých dokumentů a podkladů k jednáním,
písemná komunikace s členy, aktivní účast na webinářích SAD,..., budou hodnoceny částkou ve výši
500,-Kč za hodinu. Rozsah odpracovaných hodin budou členové evidovat v řádném výkazu práce,
který bude schvalován výborem. Forma vyplacení odměn (DPP, náhrady,..) bude ještě konzultována
s účetní firmou.
Výbor SAD schvaluje:


MUDr. Ivanu Stejskalovou za zástupce na DŘ
Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.



MUDr. Moniku Hnojnovou pokladníkem od 1.3.2021
Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.



Fakturu OAKS ve výši 93.500,Hlasování: Proti – 0; Zdržel se – 0; Schváleno jednomyslně.

Výbor SAD bere na vědomí:


Rezignaci MUDr. Markéty Janíčkové na funkci pokladníka k 28.2.2021

Výbor SAD ukládá:
MUDr. Monice Hnojnové


Zpracovat rozpočet SAD pro rok 2021 a zřídit si přístupová práva k účtu SAD v ČSOB

Jednání bylo ukončeno v 16:40 hod.

Zapsal: MUDr. Irena Hejcmanová
Ověřil: MUDr. Darina Zelenková

