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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK ZE DNE 20.11.2019 
 
 
Přítomni:  Švandrlíková, Špišáková, Štuksa, vobořil 
Omluveni: Maulenová, Bouška 
Neomluveni: Štefan 
 
1) Výměna oken v kanceláři OS ČLK v rámci rekonstrukce Polikliniky … s tím související výmalba  

     kanceláře a výměna podlahy (podlaha asi po 15 letech) 

2) počet neplatičů k 20.11.2019 … 20 lékařů, zemřelí lékaři… MUDr. Havlík, MUDr. Vyleťal, MUDr. 
Vaněk 

3) Krajská rada 23.10.2019 v Sokolově (viz zápis) 
4) Akce „9 proti kolapsu zdravotnictví“ 
5) Napětí mezi zaměstnanci a soukromými lékaři uvnitř ČLK v souvislosti s Krizovým štábem a   

     Dohodovacím řízením pro rok 2020 (diskutováno na Krajské radě, Tempus Medicorum, dopisy  
    členům ČLK) 
6) Příprava na sjezd ČLK – 23.11.-24.11.2019 Hotel Voroněž, Brno 
7) Dění kolem Domu lékařů (viz TM a průvodní dopisy prezidenta Kubka a MUDr. Kubíčka) 

8) Plánovaná změny stavovského předpisu - změny  SP č. 11 (Licenční řád) týkající se návrhu na 
zrušení přezkoušení k udělení primářských licencí u lékařů a lékařek bez atestace II.st. 
(nedoporučeno představenstvem) a návrhu na zřízení Pamětní medaile ČLK (doporučeno 
představenstvem). Dále pak s návrhem změny Etického kodexu, jehož součástí by se měl stát 
Lékařský slib jako jeho preambule.   

9) Plánovaný seminář s ředitelkou OSSZ o povinné ePN dne 3.12.2019  
10) Vánoční koncert v Becherově vile dne 6.12.2019 
11) Plánovaný vzdělávací seminář na téma „První pomoc“ …. předběžně 5.2.2020 
12) Vzhledem k rostoucí administrativě i rostoucímu počtu našich členů, narůstá pracovní zátěž 

sekretariátu, proto předsedkyně navrhuje navýšení mzdy sekretářky, fakturační částky Ing. Lisé a paní 
Slancové, která se stará o naše webové stránky od 1.1.2020. Přítomní členové představenstva se 
jednomyslně shodli o navýšení o 10% původní částky … tj. na 27.500 Kč hrubé mzdy pro sekretářku a 
na 6.655 Kč fakturačně pro Ing. Lisou. Navýšení odměny paní Slancové, která má Dohodu o 
provedení práce, schválili jednomyslně z 200 Kč na 300 Kč za hodinu práce. 
13) Dne 12.12.2019 proběhne poslední letošní setkání předsedů ČLK v Praze 

14) Další setkání představenstva bude až v lednu 2020 (inventární komise a rozpočet pro rok 2020) 
 
 
 
Zapsala MUDr. Švandrlíková 
 

 
 


