
Česká lékařská komora
OS Karlovy Vary
Nám. Dr. Horákové 8
360 01 Karlovy Vary

                                ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 11.5.2011

Přítomni:  Švandrlíková, Štuksa, Moravec, Vobořil, MUDr. Štuksa
Omluveni:  Berger (hlídání dětí), Hofmann (hlídání dětí), Igaz (změna pracovní doby)
Neomluveni: Brázdil, Bouška
Hosté: 0

1) MUDr. Brázdil byl na minulém představenstvu dne 6.4.2011 vyzván, aby na ČLK Karlovy 
Vary doručil v brzké době kopie všech dokumentů, které považuje za potřebné, a aby 
písemně předložil požadavky, o kterých si myslí, že by se jimi ČLK měla zabývat. MUDr. 
Brázdil nabídl termín dodání do 15.4.2011. Neučinil tak. Proto se ČLK již nebude jeho 
kauzou odvolání z postu primáře ARO odd. KKN K. Vary zabývat.

2) V další diskusi dne 6.4.2011 a na základě hlasování členů představenstva (8 pro a 1 proti) 
vzešel požadavek vyzvat JUDr. Horáka, aby předložil seznam zaměstnanců a pracovních 
míst na odd. ARO KKN Karlovy Vary včetně doložení jejich vzdělání a délky praxe .…  tímto 
úkolem byl pověřen prim. MUDr. Hofmann -  19.4.2011 podal žádost o poskytnutí 
informací, do dnešního dne neobdržel odpověď. Proto vyzván k urgenci a zajištění odpovědi 
do další schůze představenstva.

3) Projednány žádosti o vydání licence: MUDr. Miroslav Švec 1964 – licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru ortopedie, MUDr. Karel Vlček 1955 – licence pro 
výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urologie, MUDr. Jitka Zejdová 1950 - 
licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru neonatologie

4) Projednána žádost Nemos ambulance s.r.o. o schválení lektorské smlouvy (MUDr. 
Barbora Majkusová, MUDr. Křimská) … kontrola a schvalování smlouvy ČLK nepřísluší. 
Odpověď napíše MUDr. Švandrlíková.

5) Projednány žádosti o vydání diplomu celoživotního vzdělávání - MUDr. Marie Součkové, 
MUDr. Blanky Puchálkové, MUDr. Miroslava Švece ,  MUDr. Markéty Strakové – Špičákové 
… schváleny

6) Projednány žádosti o získání oprávnění k preskripci: MUDr. Ulmannová Petra 1980, 
MUDr. Čejka Vladimír 1929, MUDr. Fillová Květa 1929,  MUDr. Kiššová Marie 1936 … 
schváleny

7) Představenstvo projednalo odpis 4 kancelářských židlí

8) další jednání představenstva bude 8.6.2011 

Zapsala MUDr. Švandrlíková


