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

                                ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 5.1.2011

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

1) Projednány Žádosti o získání oprávnění k preskripci: MUDr. Kostka Jiří 1930, MUDr. 
Záleský Gustav 1941, MUDr. Doležalová Božena 1929, MUDr. Hadašová Milena 1938

2) Projednána Žádost o vydání licence pro MUDr. Markétu Novotnou 1974 pro obor 
kardiologie – výkon soukromé lékařské praxe + žádost o vystavení Certifikátu 
celoživotního vzdělávání …… posouzením pověřen MUDr. Vobořil (délka praxe vůči 
požadované kardiologii, kdy atestace z kardiologie v r. 2009)                                      

3) Kladně projednalo Žádost KÚ o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením 
NZZ, jehož provozovatelem je společnost EUROSPA a.s., Sadová 815/8, Karlovy 
Vary se změnou odborného zástupce – nově MUDr. Naděžda Pilečková, nar. 
28.11.1976, doložena kopie lékařského diplomu vč. Vysvědčení o státní rigorozní 
zkoušce z 8.6.2001, kopie Diplomu celoživotního vzdělávání (3.2.2010 – 2.2.2015), 
kopie Diplomu o specializaci rehabilitační a fyzikální medicíny z 15.6.2009 a kopie 
Licence k výkonu vedoucího lékaře a primáře ZZ v oboru (15.2.2010 – 15.2.2020)

4) Informace od Ing. Orcinkové k účetnictví OS ČLK: 
Je potřeba podepsat inventarizaci majetku - drobného hmotného majetku a pokladní 
hotovosti a po té celé závěrky okresního sdružení - předseda a 2 členové 
představenstva. Doklady za r. 2010 bych měla mít všechny od paní Mrázové 11. 1. 
2011, pak to zpracuji a dodám inventury k podpisu do kanceláře. K tomuto bych 
potřebovala, abyste se mohli sejít v týdnu 17.-21.1.2011.Pak mohu dopracovat 
závěrku a tu bych potřebovala podepsat v týdnu 24.-28.1.2011. …. k podpisu 
připraveni MUDr. Švandrlíková, MUDr. Vobořil a MUDr. Moravec

5) Výběr data a místa konání okresního shromáždění OS K. Vary   – datum 23.3.2011 od 
16.30, místo konání – výběr LD Thermal, Lidový dům, Karlovy Vary – Stará Role nebo 
Krajská knihovna (zadáno sekretářce OS ČLK)

6) Program okresního shromáždění – úkol pro všechny členy představenstva – bude 
sestaven na únorovém představenstvu

7) Členové představenstva sledují akci „Děkujeme, odcházíme“, která právě vrcholí,

s aktuální situací v KKN KV nás informoval MUDr. Igaz 

8) Další schůze představenstva bude 2.2.2011

Zapsala MUDr. Švandrlíková


