
Česká lékařská komora 
OS Karlovy Vary 
Nám. Dr. Horákové 8 
360 01 Karlovy Vary 
 
 

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 6.1., 13.1. a 27.1.2016 
 
6.1.2016: 
Inventarizační komise: 
Švandrlíková, Štefan, Vobořil 
13.1.2016 
Projednání pozdního vstupu a členského příspěvku: 
Švandrlíková, Maulenová, Špišáková, Bouška, Štefan, Štuksa, Vobořil  
27.1.2016 schůze představenstva + hospodaření OS ČLK a rozpočet pro rok 2016 
Přítomni:  Švandrlíková, Štuksa, Vobořil, Bouška, Špišáková, Maulenová 
Omluveni: Štefan 
Neomluveni: 0 
Hosté: Ing. Lisá  
 
1) Dne 6.1.2016 se sešla inventarizační komise ke kontrole inventarizace 
- seznámila se s vyúčtováním plateb členských příspěvků k 31. 12. 2015 
   počet neplatičů k 31.12.2015 .... celkem 4 (s podáním podnětu do centra ČLK) 

   MUDr. Ľubica Chlapíková, MUDr. Luboš Kovář, MUDr. Svatava Lísková, MUDr. Eva Spilková   

   (ta nakonec zaplatila 31.12.2015), MUDr. Jana Davídková (zemřelá ... revizní komise členský  
   příspěvek prominula) 
- zkontrolovala inventární soupis (řádná inventarizace) – navrhlo vyřadit AVG k PC do 7/2013     
   (datum pořízení 29.7.2011)   
- zkontrolovalo pokladní hotovost k 31.12.2015 ve výši  .........  (souhlasí) 
 
2) Dne 13.1.2016 posoudilo představenstvo ţádost dr. Rostyslava Luzana, bytem Vítězná 415/68, 
360 01 Karlovy Vary o prominutí „pozdního vstupu“.  Představenstvo na základě dostupných informací  
rozhodlo, ţe je povinen zaplatit částku ve výši 10.000,00 Kč. Částku uhradí najednou nebo dle 
splátkového kalendáře: únor 2016 ... částka 2.000,00 Kč, březen 2016 ... částka 2.000,00, duben 
2016 .... částka 2.000,00 Kč, květen 2016 .... částka 2.000,00 Kč a červen 2016 .... částka 2.000,00 
Kč. Všechny splátky musí splatit vţdy nejpozději do konce daného měsíce. Dále je povinen zaplatit 
registrační poplatek ve výši 100,00 Kč a to nejpozději do dvou měsíců od data zapsání do seznamu 
členů komory.  
       Dále posoudilo ţádost dr. Gayane Indzhykulyan, bytem Kollárova 1268/22, 363 01 Ostrov nad 
Ohří o přesunutí zaplaceného členského příspěvku do roku 2016 – protoţe v České republice dosud 
nevykonávala profesi lékařky a registrovala se koncem roku 2015, rozhodlo představenstvo OS ČLK 
Karlovy Vary vyhovět její ţádost a přesunout zaplacený členský příspěvek do roku 2016.    

 
3)  Dne 27.1.2016 projednalo představenstvo uzávěrku hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro  
 rok 2016 (všichni členové představenstva byli s dokumenty seznámeni v předstihu mailem), závěrka   
 za rok 2015 odsouhlasena 
 - účast zástupců ČLK na výběrových řízeních (prosinec 2015 dr. Švandrlíková, leden 2016  
 dr. Vobořil) 
- představenstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu pro rok 2016 - bez výhrad 
- představenstvo projednalo ústní poţadavek Ing. Lisé na zvýšení měsíční odměny a to z důvodu 
navýšení administrativní náročnosti v souvislosti s odvody DPH .... jednomyslně schválilo částku ze 
4.800,00 Kč na 5.500,00 Kč 
- dne 26.1.2016 proběhla akce ČLK OS Cheb ve Františkových Lázních (účast zástupců ZP, ČLK 
Karlovarského kraje, starostů Chebu, Mariánských Lázní a Aše), za KV se zúčastnila  
dr. Švandrlíková  
- představenstvo ze zabývalo výzvou prezidenta ČLK MUDr. Kubka k plnění druhé části usnesení 
listopadového sjezdu ČLK, „které není moţné dosáhnout bez větší aktivity členů komory, ţe zásadní 
změny si musíme prosadit silou. Usnesení podpořila drtivá většina delegátů sjezdu, nyní je na čase 

své poţadavky začít prosazovat.“  



Proběhla diskuse o způsobech moţné aktivizace členů komory a formě a načasování případných 
protestních akcí, kterou se bude zabývat porada předsedů dne 24.2.2016. Členové představenstva 
OS ČLK KV vidí v současné době jako jedinou moţnost protestu podání ţaloby na stát resp. vládu 
z důvodu nenaplnění deklarace, která byla uzavřena mezi prezidentem ČLK a vládou. Protesty 
podobné akci „Děkujeme odcházíme“ jiţ z našeho pohledu nelze uskutečnit. Vyhoření lékařů je natolik 
závaţné, ţe opětovná aktivita masového charakteru jiţ u kolegů nenachází pochopení. 
- představenstvo zahájilo organizaci Okresního shromáţdění a pozvání hostů (16.3.2016)         
- OS ČLK KV pořádá dne 17.2.2016 vzdělávací seminář „Psychosomatika“ 
- Ţádný člen představenstva nepředloţil další bod jednání. 
- Další schůze představenstva bude 2.3.2016 
 
 
Zapsala MUDr. Švandrlíková 
 

 

 


