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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK ZE DNE 6.12.2017 
 
 
 
Přítomni:  Švandrlíková,  Bouška, Vobořil 
Omluveni: Špišáková, Maulenová, Štuksa (?), Štefan (na telefonu)  
Neomluveni: 0 
Hosté: 0 
 
 
 

 
1) Sjezd ČLK v Brně ve dnech 11.-12.11.2017  

- na navýšení členských příspěvků a změna distribuce mezi OS a centrem ČLK (poslední 
navyšování příspěvků proběhlo v r. 2010 o 15%) 

      - Sekce mladých lékařů 
      - Aplikace novely zákona o vzdělávání lékařů 
      - Elektronické recepty … ČLK nadále prosazuje nepovinné užívání (viz Usnesení sjezdu) 
      - koupě nemovitosti pro ČLK … výběr nemovitosti schválen sjezdem 
        představenstvo podpořilo koupi nemovitosti  již na minulém pracovním setkání, výši  
        bezúroční půjčky bude ještě projednávat (dne 14.12.2017 setkání předsedů v Praze –  
        vyčkáme informací) 

2) centrum bude navyšovat mzdy zaměstnanců o 10% …… navrhuji navýšení mzdy pro paní 
sekretářku …ze současných 22.000, 00 Kč na 25.000,00 Kč (pro: 3+1) s úvazkem 40 hodin týdně, 
na návrh dr. Boušky fakturace Ing. Lisé za vícepráce spojené s uzávěrkou a novým registrem 
lékařů ve výši 10.000, 00 Kč (pro: 3+1), dále ze strany dr. Boušky podán návrh na mimořádnou 
odměnu pro paní Slancovou (vedení webových stránek OS ČLK) … po konzultaci s Ing. Lisou 
nelze takto vykazovat u Dohod o provedení práce. Dosud si paní Slancová fakturuje 130,00 Kč na 
hodinu …. Od 1.1.2018 navýšíme hodinovou sazbu na 200,00 Kč 

3) zahájit disciplinární řízení u neplatičů - viz seznam u paní sekretářky, MUDr. Čapková dosud 
nezaplatila pozdní vstup, ač       slibuje již 2 měsíce) 

4) www.nasezdravotnictvi.cz 
5) Vánoční koncert dne 8.12.2017 opět úspěšný 
6) Byli jsme seznámeni s Návrhem rozpočtu – orientační výpočet z čísel za 1-10/2017 + předpoklad 

11-12/2017, přesná čísla budou až  v polovině ledna. 
7) dne 3 .1. 2018 se sejde inventární komise (Švandrlíková, Bouška, Vobořil) a schůze 

představenstva ve středu 31.1.2018 od 16.30 …. závěrka 2017, návrh rozpočtu 2018, ev. termín 
pro Okresní shromáždění   

 
 
zapsala MUDr. Švandrlíková 
 

 


