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OS Karlovy Vary 
Nám. Dr. Horákové 8 
360 01 Karlovy Vary 
 
 

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK ZE DNE 17.10.2018 

 
Přítomni:  Švandrlíková, Špišáková, Štuksa, Vobořil 
Omluveni: Maulenová, Bouška 
Neomluveni 
Hosté: 0 
 
 
1) Dne 19.9.2018 cestou paní sekretářky představenstvo seznámeno s probíhajícím „náporem“ 

nemocničních kolegů, kteří pod pohrůžkou vyloučení z ČLK doplňují své údaje do registru lékařů 
ČLK …. Nechápeme souvislosti, neboť ČLK nemá možnost vyloučení člena za nedodržování 
Stavovských předpisů a nic takového nebylo ani projednáváno na setkání předsedů ČLK v Praze 
dne 13.9.2018 

2) Dodatečně jsme obdrželi průvodní list paní Jirsové, vedoucí HR odd. KKN KV, kterým 
byli někteří lékaři vyzváni pod pohrůžkou vyloučení z ČLK, k doplnění údajů v registru.  

      Citace z dopisu: „Obdrželi jsme výzvu z ČLK s nedostatky našich lékařů v rámci registrace  
      na ČLK.“ …..a dále „“ ČLK upozorňuje, že termín dodání je do 30.9.2018, poté hrozí vyloučení  
      lékaře z registru.“ 
3) Předsedkyně OS ČLK následně na tuto desinformaci reagovala dopisem nemocničním lékařům, 

kde vysvětlovala, že tato akce nevzešla z OS ČLK 
4) Představenstvo bylo seznámeno s celou korespondencí vč. reakce paní ředitelky MUDr. Märzové, 

kde uvedeno: „Nikdo z vedení KKN a.s. nezastrašoval vyloučením z ČLK. Na popud zřizovatele 
jsem jen aktualizovali některé údaje.“  

Paní ředitelka zřejmě nebyla s postupem HR oddělení seznámena, nicméně potvrdila naši 
domněnku, že výzva k doplnění údajů vznikla ze strany zřizovatele. 

5) Představenstvo se seznámilo s mailovým dotazem českobudějovického občana na lékaře – cizince 
a jeho adekvátní vzdělání. Uvedený lékař není členem našeho sdružení. Je třeba dotaz postoupit 
dle jeho členství -  nejspíše OS Cheb  

6) Projednána žádost paní sekretářky o úpravu doby pro veřejnost z důvodů změny autobusového 
spojení a tím zhoršené dostupnosti pro ni. Navrhuje posunutí doby z 14.00-17.00 v úterý a ve 
středu na 13.30-16.30.(jednomyslně odhlasováno) 

7) Cestou kanceláře OS ČLK vyřizujeme pochvalu MUDr. Chrastilové a její sestře za jejich lidský 
přístup … tutu pochvalu zaslala  kanceláři paní Grünglerová 

8) Příprava sjezdu ČKK v hotelu Clarion ve dnech 10.+11.11.2018 (volba viceprezidenta, revizní  
      komise a čestné rady) + návrhy na změny Stavovských předpisů (hl. navýšení členských  
      příspěvků v souvislosti s opožděným zaplacením + změna volebního řádu, týkající se hlavně  
      počtu delegátů sjezdu)  
9) Projednána běžná agenda (sekretářka s předsedkyní) 
10) 7.12.2018 tradiční Vánoční koncert v Becherově vile pro členy ČLK 
11) Další jednání představenstva bude až v prosinci – upřesněno (v listopadu sjezd ČLK) 
 
 

 
Zapsala MUDr. Švandrlíková 

 


