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

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 12.12.2012

Přítomni:  Švandrlíková, Vobořil
Omluveni: 0
Neomluveni: Štuksa, Moravec, Berger, Brázdil, Bouška, Hofmann
Hosté: 0

1) Žádosti o schválení preskripce, žádosti o vstup do ČLK a žádosti o Diplom celoživotního 
vzdělávání průběžně každý týden podepisuje předsedkyně OS ČLK, sekretářka vede přesnou 
evidenci a zároveň aktualizaci v registru 

2) Vánoční koncert v Becherově vile pro členy ČLK dne 7.12.2012 se vydařil
3) Souhrn informací pro projednání pracovního úvazku sekretářky: 

• pracovní smlouva sekretářky končí dnem 31.12.2012
• o nárůstu administrativy průběžně informovala členy představenstva předsedkyně dr. 

Švandrlíková, problematika rostoucí zátěže sekretariátů OS ČLK se projednávala i 
na  Krajské radě 10.10.2012

• písemné podklady k  dané problematice měli všichni členové představenstva k 
dispozici před plánovaným jednáním dne 14.11.2012

• představenstvo konané dne 14.11.2012 se mělo touto problematikou podrobně 
zabývat, pro většinovou neúčast členů představenstva byl navržen korespondenční 
způsob s termínem ukončení do 30.11.2012

• dne 16.11.2012 byly všichni členové představenstva seznámeni se zápisem jednání 
představenstva ze dne 14.11.2012 a vyzvání ke korespondenčnímu způsobu 
hlasovaní 

• dne 27.11.2012 jsem musela výzvu pro nezájem členů představenstva zopakovat 
4) Zhodnocení výsledků korespondenčního způsobu hlasování :

• pro plný úvazek sekretářky: MUDr. Švandrlíková (14.11.2012), MUDr. Vobořil 
(14.11.2012), MUDr. Štuksa ( 20.11.2012)

• pro částečný úvazek na 0,6: MUDr. Berger (14.11. a 30.11.2012), MUDr. Brázdil 
(30.11.2012)

• MUDr. Bouška navrhoval úvazek 0,6, ale odpověděl po stanoveném termínu 
(1.12.2012 ) - neplatné

• MUDr. Moravec a MUDr. Hofmann se nezúčastnili vůbec
5) Součástí zápisu jsou výtisky mailových odpovědí jednotlivých členů představenstva
6) Další důležité náležitosti nové pracovní smlouvy, které byly předmětem jednání dne 

14.11.2012, členové představenstva zodpovědně neřešili (náplň práce, rozložení pracovní 
doby, mzdový výměr apod.) 

7) Vzhledem k tomu, že problematiku pracovní smlouvy sekretářky OS ČLK Karlovy Vary 
členové představenstva neřešili komplexně a zodpovědně, rozhodla předsedkyně  s ohledem 
na výsledek korespondenčního hlasování takto:

• od 1.1.2013 bude pracovní smlouva sekretářky Evy Špálové na plný úvazek, tj. 40 
hodin týdně 

• bude na dobu určitou a to do 31.12.2013



8) Projednána žádost MUDr. Jana Draského o vydání licence k výkonu soukromé praxe v 
oboru všeobecné lékařství ... schválena

9) Projednána žádost MUDr. Jana Draského o vydání licence pro výkon funkce vedoucího 
lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v léčebně dlouhodobě nemocných, přiložena 
žádost o udělení výjimky v délce praxe ..... opakovaně OS ČLK doporučena

10) Projednána žádost MUDr. Antonína Pektora o vydání licence pro výkon funkce vedoucího 
lékaře a primáře pro obor Fytiatrie, balneologie a léčebné rehabilitace ... schválena

11) Další schůze představenstva bude 9.1.2013

Zapsala MUDr. Švandrlíková


