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

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 11.9.2013

Přítomni:  Švandrlíková, Berger, Bouška, Vobořil, Štuksa
Omluveni: 0
Neomluveni: Moravec, Hofmann, Brázdil
Hosté: 0

1) Žádný člen představenstva nepředložil konkrétní bod jednání.
2) Představenstvo bylo seznámeno s prázdninovou agendou kanceláře – žádosti o preskripce, 

žádosti o přijetí za člena ČLK, přeregistrace členů (sekretářkou zpravovaný přehled) 
3) Udělené licence II (bez titulů): René Bouška, Grančarová Dagmar, Maulenová Stanislava, Hlavatý 

Tomáš, Kos Zdeněk, Wittnerová Milena, Badejová Romana
4) Udělené licence I: Černá Kateřina
5) Diplomy celoživotního vzdělávání: Nestávalová Hana, Beran Radek, Baloun Rudolf, Špidlová 

Jana, Prokop Jiří, Dědková Barbora, Cikhardtová Jaroslava, Krásný Tomáš, Kos Zdeněk, Novotný 
Václav

6) Pro dlouhodobou nepřítomnost na jednáních ČLK byli MUDr. Moravec i MUDr. Hofmann dne 
5.6.2013 opakovaně předsedkyní vyzváni k vyjádření, zda chtějí i nadále vykonávat funkci člena 
představenstva OS ČLK Karlovy Vary, MUDr. Moravec byl dotázán i na svou funkci člena 
celorepublikového představenstva ČLK. Díky jeho několikaleté neúčasti nemají lékaři 
Karlovarského kraje na celorepublikové úrovni zastoupení a jeho postojem je jejich zastoupení 
zcela blokováno. Písemný dotaz byl poslán doručenkou s červeným pruhem, ale dosud jsme 
žádnou odpověď neobdrželi.

7) Členové představenstva byli seznámeni s termínem sjezdu ČLK – hotel Voroněž Brno ve dnech 
16. a 17. 11.2013 (předsedkyně obešle delegáty k upřesnění účasti)

8) Dne 9.9.2013 proběhlo na KÚ výběrové řízení za účasti MUDr. Bergra
9) V současné době eviduje naše OS 49 neplatičů .... budou opět vyzváni k zaplacení povinných 

členských příspěvků
10) Kladně projednány žádosti o zařazení vzdělávací akce do registru ČLK – Balneologický institut 

Karlovy Vary, o.p.s. dne 15.10.213, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dne 8.10. 
a 16.10.2013 

11) Projednána žádost MUDr. Rybičkové (bytem Otevřená 1324, Kladno) o příspěvek pro lékaře 
v předatestační přípravě .... přítomní členové byli seznámeni se žádostí i celou korespondencí 
mezi lékařkou a naším sekretariátem. Vzhledem k tomu, že výše jmenovaná lékařka bydlí mimo 
Karlovy Vary, pracuje na oftalmologické klinice VFN v Praze a našemu OS nenahlásila uvedené 
změny, byla všemi přítomnými členy představenstva její žádost zamítnuta. 

12) MUDr. Moravec a MUDr. Hofmann byli dne 5.6.2013 opakovaně vyzváni k písemnému vyjádření, 
zda chtějí i nadále vykonávat funkci člena představenstva (doporučený dopis s dodejkou) – dosud 
bez odpovědi

13) Stejným způsobem bude osloven MUDr. Brázdil, který neplní funkci člena představenstva od 
ledna 2013

14) Dne 25.9.2013 proběhne seminář pro členy ČLK na téma Nové právní předpisy ve zdravotnictví
15) Dne 6.12.2013 plánovaný pro naše členy Vánoční koncert (již potřetí) 
16) Další schůze představenstva bude ve středu 16.10.2013 

Zapsala MUDr. Švandrlíková


