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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 8.1. a 29.1.2014 
 
8.1.2014: 
Přítomni:  Švandrlíková, Berger, Bouška, Štuksa,  
Omluveni: Vobořil 
Neomluveni: Moravec, Hofmann, Brázdil 
Hosté: 0 
 
29.1.2014: 
Přítomni:  Švandrlíková, Štuksa, Vobořil 
Omluveni: Berger, Bouška  
Neomluveni: Moravec, Hofmann, Brázdil 
Hosté: Ing. Lisá  
 
1) Dne 8.1.2014 se sešlo představenstvo ke kontrole inventarizace 
       - seznámilo se s vyúčtováním plateb členských příspěvků k 31. 12. 2013 
       - zkontrolovalo inventurní soupis (řádná inventarizace) – navrhlo vyřazení mobilního telefonu     
         Vodafone 231 
       - zkontrolovalo pokladní hotovosti - účet 211 
2)  Dne 29.1.2014 projednalo představenstvo uzávěrku hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu pro  
        rok 2014 (všichni členové představenstva byli s dokumenty seznámeni v předstihu mailem,  
        někteří nepřítomní se vyjádřili telefonicky) 

-závěrka za rok 2013 odsouhlasena 
-v návrhu rozpočtu pro rok 2014 odsouhlaseno navýšení položky „Náhrady za ztrátu času“  
  z 80.000 Kč na 90.000 Kč 

3) Předsedkyně seznámila představenstvo s návrhem programu Okresního shromáždění a 
pozvaných hostech (19.3.2014), vzhledem k nutnosti rozeslání pozvánek nejpozději do 19.2.2014, 
ujme se tohoto úkolu sama a představenstvo se kvůli tomu v únoru scházet nebude 

4) Představenstvo odsouhlasilo prominutí členských příspěvků zemřelým kolegům MUDr. Petrovi a 
MUDr. Luňákové 

5) Systematickým sledováním a připomínáním výběru členských příspěvků máme pouze dva lékaře - 
neplatiče, které předáváme do ústředí k soudnímu vymáhání (MUDr. Ubica Gahérová a MUDr. 
Christian Renato Muňoz Pérez) 

6) I když je placení členských příspěvků povinné a dané Stavovskými předpisy (platba nejpozději do 
konce února každého roku), většina lékařů svoji povinnost neplní. Minimální počet neplatičů 
v našem OS je výsledkem pečlivé, mravenčí, systematické a prakticky celoroční práce sekretářky 
paní Špálové a paní účetní Ing. Lisé. Tímto jim velmi děkuji. 

7) Prezident ČLK MUDr. Kubek vyjednal s VZP pro rok 2014 bonifikace pro lékaře, kteří předloží  
       Diplom celoživotního vzdělávání. Vzhledem k tomu došlo k výraznému navýšení agendy OS ČLK  
       související se žádostmi o DCV.  Aby byly požadavky našich lékařů včas vyřízeny, dochází   
       předsedkyně každý týden do kanceláře ke kontrole a podpisu žádostí. Termín odevzdání DCV je  
       prodloužen do 31.3.2014. 
8) Běžnou agendou plněnou průběžně jsou Žádosti o získání oprávnění k preskripci 

9) Registrace XXIII. Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny v Jáchymově od 7.- 
8.2.2014 byla projednána představenstvem dne 15.5.2013 a  bylo schváleno prominutí 
registračního poplatku. Po bohaté vzájemné korespondenci  a upřesnění časových souvislostí 
předsedkyně prominutí registračního poplatku potvrdila. Rovný přístup OS ČLK k různým 
organizátorům vzdělávacích akcí byl představenstvem schválen až v prosinci 2013, tedy mnohem 

později než tento konkrétní příslib. Výjimka pro další kongres však již platit nebude.  

10) Seminář pro členy OS ČLK na téma „Pŕednemocnicční první pomoc“ bude  12.2.2014 v  
       Lázních V. od 16.00 
11) Žádný člen představenstva nepředložil další bod jednání. 
12) Další schůze představenstva bude 5.3.2014 

Zapsala MUDr. Švandrlíková 


