
Karlovy Vary, dnes 3.12.2019 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

Pečlivě zvažte, komu dáváte hlas ... zda svému sdružení(SPL, SPL DD, 
SAS, Sdružení soukromých gynekologů) nebo ČLK. 

NEPODLÉHEJTE MANIPULACI ČLK !!!!! 

ČLK v každém čísle Tempus Medicorum tiskne inzerci: "Udělení plné 
moci ČLK o.s.", byť je to časopis ČLK nikoli ČLK o.s. Prezident 
Kubek tak zneužívá časopisu k manipulaci členů, stejně tak zneužívá 
databázi členů ČLK. 

Od podzimu tohoto roku se stupňují útoky na ambulantní lékaře a 
jejich dobrovolné organizace. Tyto útoky a opět manipulace vrcholily 
na Sjezdu ČLK.  

"Sjezd České lékařské komory vyzývá soukromé lékaře, aby udělili 
ČLK-o.s. plnou moc k svému zastupování v dohodovacích řízeních." A 
"   Sjezd ČLK vyzývá organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici 

soukromých lékařů, aby kolegiálně podporovaly trvalou snahu České 

lékařské komory o zlepšení profesních a pracovních podmínek všech 
lékařů. Sjezd č LK vyzývá vedení Sdružení soukromých gynekologů, 

Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení praktických lékařů, 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a ostatní organizace 
účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci a koordinaci postupu 
s ČLK při dohodovacím řízení pro rok 2021." …... jsou kubkovštinou ‼! 

Sám prezident tyto body podsunul do usnesení sjezdu a nechal si je 
odhlasovat i přes výtky ambulantních lékařů. Nechápala jsem, proč 
tak činí a opět vráží klín mezi nemocniční a ambulantní lékaře.Teď je 
to jasné ‼‼ Aby mohl eskalovat další nátlak na lékaře ve jménu sjezdu, 

který mu ukládá … bla bla bla. 

Stále nevím, komu prezident ČLK slouží a kam vrhá ČLK. Nechápu, proč 
zvyšuje napětí mezi lékaři a naprosto nevhodným chováním a rétorikou 
izoluje ČLK od ostatních organizací a jednání. 

V ČLK o.s. vznikla účelově !!! A bohužel žije z členských příspěvků 
ČLK. Pan prezident ve svém dopise přiznává, ČLK o.s. hájí zájmy 
vlastně jen čtyř segmentů s několika málo plnými mocemi(praktičtí 
lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní gynekologové, 
komplement). Delegovaní lékaři rozhodně nejsou žádní odborní ani 
ekonomičtí experti, kteří by mohli lépe prosazovat naše zájmy než 
naše sdružení.  



Ta nás vždy dobře reprezentovala a nikdy pro nás nevyjednala horší 
podmínky. Občas jsme se nedohodli a komora za nás v té době nehnula 
prstem. Jsme zvyklí za sebe bojovat a nést plnou zodpovědnost za svá 
rozhodnutí, občas jsme schopni zavřít ordinace a ukázat svou sílu. 
Nechápu tedy, že v roce dohody téměř všech segmentů se ČLK takhle 
chová a proč osočuje ambulantní lékaře a jejich organizace. 

 Kolegyně, kolegové! 

Moc Vás prosím o zralou úvahu při udělování plných mocí. 
Nepodléhejte manipulační a útočné rétorice pana prezidenta. 

  

                 MUDr.Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary 

 

 


