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

                                ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 6.4.2011

Přítomni:  Švandrlíková, Hofmann, Bouška,  Berger, Brázdil, Igaz, Štuksa, Moravec, Vobořil
Neomluveni: 0
Hosté: JUDr. Zdeněk Horák, ředitel KKN Karlovy Vary, Pavelka za RK 

1)Hlavním  bodem  programu  bylo  projednání  odvolání  MUDr.  Romana  Brázdila  z postu 
primáře  odd.  ARO  KKN  v Karlových  Varech  na  základě  výzvy  členů  ČLK  Okresního 
shromáždění ČLK ze dne 23.3.2011. 

Na jednání představenstva byl písemně pozván JUDr. Zdeněk Horák, ředitel KKN  Karlovy 
Vary a MUDr. Roman Brázdil, odd. ARO KKN Karlovy Vary, aby bylo umožněno dotčeným 
osobám se zcela konkrétně vyjádřit k dané kauze. 

MUDr. Brázdil byl vyzván k předložení dokumentů, které považuje za potřebné – např. 
pracovní smlouvu, jmenování do funkce primáře, odvolání z funkce, eventuelně další 
doklady, které mohou přispět k objektivnímu posouzení.

JUDr. Zdeněk Horák v úvodu řekl, že ČLK nepřísluší posuzovat pracovně právní vztahy a že 
odvolání lékaře z postu primáře je v kompetenci ředitele nemocnice a to i bez udání důvodu. 
MUDr. Brázdil nebyl propuštěn, byl jen zbaven funkce primáře. Dle ředitele MUDr. Brázdil 
opakovaně porušoval některé jeho pokyny. Proto na svém rozhodnutí trvá.

MUDr. Brázdil několikrát řediteli Horákovi oponoval tím, že lže, ale na svou obhajobu 
nedovedl předložit ani sdělit žádný objektivní důkaz. Byl proto 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.

2)V další diskusi 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 vzděláním a délky praxe. …  dodatečně 
pověřuji tímto úkolem prim. MUDr. Hofmanna (viz pověřovací dopis)

3) Projednána žádost o přijetí nového člena – MUDr. Sergej Karpovicz, 1985

4) další jednání představenstva bude 11.5.2011 (první týden v květnu nejsem v K. Varech, 
děkuji za pochopení) 

Zapsala MUDr. Švandrlíková


