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

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 30.1.2013

Přítomni:  Švandrlíková, Vobořil, Bouška, Štuksa
Omluveni: Berger
Neomluveni:  Moravec, Brázdil, Hofmann
Hosté: Ing. Lisá (účetní OS ČLK), MUDr. Pavelka (předseda RK)

1) Projednána a podepsána uzávěrka za rok 2012 
2) Návrh rozpočtu pro rok 2013   - dle připomínek dr. Boušky a dr. Pavelky bude Ing. Lisou 

přepracován a následně s oběma lékaři konzultován, návrh rozpočtu bude vycházet 
z výsledků hospodaření OS ČLK v roce 2012 s navýšením nákladových položek o 10 %

3) Představenstvo si je vědomo, že došlo k přesunu prostředků z kapitoly 518 na 521 
v souvislosti se změnou pracovně právních vztahů od 1.5.2012

4) Představenstvo jednomyslně schválilo prominutí členských příspěvků zemřelým kolegům: 
MUDr. Dostálové, MUDr. Lovackému a  MUDr. Pecherovi

5) MUDr. Pavelka, předseda RK, se ujímá „výzvy právního úseku ČLK ČR stran žalob na 
vymáhání nezaplacených členských příspěvků“, výzva zaslána mailem do kanceláře OS 
ČLK a má být vyřízena nejpozději do 18.2.2013

6) Žádosti o schválení preskripce, žádosti o vstup do ČLK (MUDr. Jaroslava Vacek 1931), 
žádost u ukončení členství v ČLK (MUDr. Silvia Bajusová) a žádosti o Diplom 
celoživotního vzdělávání průběžně každý týden podepisuje předsedkyně, sekretářka 
vede přesnou evidenci a zároveň aktualizaci v registru 

7) Kladně projednána žádost MUDr. Marie Součkové o udělení licence pro výkon funkce 
vedoucího lékaře a primáře pro obor ortopedie  – doloženo čestným prohlášením o délce 
praxe + předložené doklady souvisejí s oborem ortopedie, předchozí žádost pro obor 
RHB MUDr. Součková stáhla

8) Pro nejednoznačnost výkladu prominutí nebo snížení poplatku za pozdní vstup do ČLK 
se znovu řešila žádost dr. Natallii Ruzheinikavové – MUDr. Bouška navrhuje kontakt s 
jejím zaměstnavatelem k úhradě pokuty ponížené na 5.000,00 Kč, je proto pověřen 
dořešením celé kauzy včetně písemného sdělení dr. Ruzheinikavové. V případě, že 
zaměstnavatel odmítne za ní částku 5.000,00 Kč zaplatit, vypracuje dr. Bouška pro dr. 
Ruzheinikavu i splátkový kalendář v písemné podobě. MUDr. Pavelka přislíbil konzultaci 
s právním odd. ČLK ČR za účelem jednoznačného výkladu termínu poplatku za pozdní 
vstup a za účelem jednoznačného postupu při prominutí nebo snížení poplatku. 
Sekretářka dodá následující den dr. Bouškovi všechny potřebné podklady.

9) Předsedkyně organizuje pro členy našeho OS  dne 26.2.2013 vzdělávací seminář  na 
téma DAŇOVÉ A EKONOMICKÉ ROZDÍLY V POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 
FORMOU FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY a PŘEVODY LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ – DAŇOVÝ A 
EKONOMICKÝ POHLED  (Ing. František Elis, daňový poradce, Jičín) a ZDRAVOTNICKÁ 
DOKUMENTACE DLE NOVÉHO ZÁKONA a PRODEJ LÉKAŘSKÉ PRAXE (Mgr. Jakub Uher, 
právní kancelář Praha)

10)Předsedkyně informovala představenstvo o organizaci Okresního shromáždění, 
plánovaného na 20.3.2013, o programu a pozvaných hostech – nikdo z členů 
představenstva se aktivně do organizace nezapojil

11)Dne 31.1.2013 svolává prezident ČLK mimořádné zasedání předsedů OS ČLK 
k projednání protestní akce v souvislosti s „nepřijatelným“ úhradovým dodatkem 



především pro sféru ambulantních specialistů – kromě předsedkyně neprojevil nikdo 
zájem o účast na tomto jednání. Předsedkyně informovala, že výzva prezidenta ČL je na 
webových stránkách našeho sdružení a dále informovala, koho z kolegů mailem oslovila. 
Odezva členů ČLK však byla téměř nulová (reagovali pouze 4 lékaři). Na karlovarsku 
neexistuje fungující seskupení, které by zastupovalo širokou obec ambulantních 
specialistů. 

12) Žádný člen představenstva nepředložil další bod jednání.
13) Další schůze představenstva bude upřesněna 

Zapsala MUDr. Švandrlíková


