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

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 6.3.2013

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

1) Uzávěrka za rok 2012   – rozporována MUDr. Bouškou s tím, že nesrovnalosti v položkách 
s účetní ČLK Ing. Lisou však řešit nechce (ač tak bylo minule za přítomnosti předsedy RK 
MUDr. Pavelky domluveno), konkrétní řešení situace odmítá, žádá jen zápis, že 
„nesouhlasí s uzávěrkou za rok 2012“

2) Předsedkyně vyzve Ing. Lisou, aby se s MUDr. Bouškou spojila k vyřešení vyslovených 
nesrovnalostí (MUDr. Pavelka bez námitek)

3) Předsedkyně pozve Ing. Lisou na Okresní shromáždění k prezentaci uzávěrky za rok 
2012 a k seznámení členů ČLK s návrhem rozpočtu pro rok 2013

4) Pozdní vstup   dr. Natallii Ruzheinikavové řešil MUDr. Bouška – odsouhlasený snížený 
poplatek za pozdní vstup do ČLK ve výši 5.000,00 Kč za lékařku zaplatí zaměstnavatel 

5) Žádosti o schválení preskripce – běžná agenda 
6) Kladně projednána žádost MUDr. Jaroslavy Poustkové,o udělení licence pro výkon 

funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor infekční medicina
7) Žádost MUDr. Rudolfa Balouna, 1979, o udělení licence pro výkon soukromé lékařské 

praxe pro výkon  vnitřní lékařství odročena do doplnění Diplomu celoživotního vzdělávání 
a doplnění dalších diplomů a dokladů do registru lékařů 

8) Protestní akce ČLK „Braňme se“  , Setkání s     prezidentem ČLK MUDr. Kubkem dne   
12.2.2013 v     Karlových Varech   (účast 20 lékařů, z toho 5 PL a 2 lékařů sokolovského 
okresu .... minimální účast) ... aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách 
našeho sdružení a dále rozesílány mailovou cestou 

9) Členové představenstva byli seznámeni s Usnesením Krajské rady hl. m. Prahy 
souvisejícím s financováním PR agentury  pro tento protest z rozpočtu ČLK  a 
s Prohlášením předsedů OS ČLK KV, Sokolov a Cheb, kteří nesouhlasí s financováním 
z rozpočtu ČLK (neekonomické a nezodpovědné) 

10)Vzdělávací seminář dne 26.2.2013   proběhl za velké účasti lékařů
11)Dne 20.3.2013 se uskuteční Okresního shromáždění – původně plánovanou detailní 

přípravou se však členové představenstva nezabývali, objednávka pro 100 členů ČKL 
12) Žádný člen představenstva nepředložil další bod jednání.
13) Další schůze představenstva bude upřesněna 

Zapsala MUDr. Švandrlíková


