
Zápis z průběhu okresního shromáždění ČLK Karlovy Vary 14.3. 2007

V kongresovém sále LH Thermal se sešlo 112  členů, t. j. 19,3 % z celkového počtu 580 členů 
okresního sdružení.

Okresní shromáždění nebylo usnášeníschopné a nepřijalo žádné usnesení.

Zahájení v 16: 45 hod.

Uvítání hostů 
• MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK 
• Bc. Joža Jokajíček, pověřený zastoupením vedoucího odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Karlovarského kraje

Přítomní členové OS ČLK K. Vary přijali návrh programu předloženého představenstvem:

1) Volba orgánů shromáždění
2) Zpráva předsedy, revizní komise, čestné rady
3) Vystoupení hostů
4) Diskuse
5) Závěr a neformální diskuse

1) Volba orgánů shromáždění

• mandátová komise: jednomyslně zvoleny Dr. Šimurdová  a  Dr. Tůmová
• návrhová komise: jednomyslně zvoleni Dr. Moravcová, Dr. Kos jr. a Dr. 

2) Zprávy 

a) předsedy OS ČLK K. Vary MUDr. K. Moravce
• Informace o činnosti představenstva uplynulém období
• Návrh spolupráce s krajským úřadem při provádění odborného posouzení 

personálního a věcného vybavení NZZ  
• Zamyšlení nad povinným členstvím v ČLK
• Informace o sankčním postupu VZP vůči své osobě i jiným kolegům

b) revizní komise-MUDr. P. Pavelka  
• kontrola hospodaření 
• výběr členských příspěvků
• šetření stížností - informace o počtu přijatých a vyřízených kauz 

c) čestné rady-MUDr. M. Frič
v roce 2006 se nekonalo žádné řízení

d) mandátové komise-Dr. Šimurdová  a  Dr. Tůmová 
konstatovala účast 112 platných členů, tj. 19,3 %, shromáždění není usnášeníschopné



3) Vystoupení hostů

• Dr. Kubek obhajoval výhody povinného členství, připomenul dopad nové úhradové 
vyhlášky MZd, zmínil problematiku nového zákoníku práce a možnosti vyrovnání se 
s přesčasovou pracovní dobou lékařů -zaměstnanců, informoval o výrazném 
meziročním nárůstu výdajů za léky, připomenul petici proti kouření podporovanou 
ČLK  a pozval přítomné na seminář ČLK v Milovech 26-27.4. 2007

 
• Přítomné pozdravil Bc. Joža Jokajíček z odboru zdravotnictví Krajského úřadu

4) Diskuze

• Následovala živá diskuze k problematice postgraduální přípravy praktických lékařů 
v kontextu jejich nedostatku v některých, převážně venkovských regionech

• Třídění názorů na povinné členství a další směřování ČLK
• Kritika i obhajoba nového zákoníku práce
• Hledání důvodů a zdrojů 19% meziročního nárůstu výdajů za léky

5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19 hodin, následoval kulturní program s malým pohoštěním, 
neformální výměnou informací a  poslechem výborné muziky.

v  Karlových Varech 15.3. 2007  

zapsal: ověřil:

MUDr. J. Vobořil MUDr. K. Moravec


