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

                                ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 7.3.2012

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

1) Projednána žádost o přijetí za člena ČLK: Shalashova Ilona 1979
2) Projednány žádosti o ukončení členství v ČLK: MUDr. Martin Ostrožík (bez udání 

důvodu),  MUDr. David Štěpánek (práce v SRN), MUDr. Jana Přerostová (ukončení 
lékařské praxe), MUDr. Eva Norková (ukončení lékařské praxe)

3) Projednány žádosti o schválení preskripce: MUDr. Mikhalovski 1957, MUDr. Jiří Hajer 
1952, MUDr. Hellerová Jana 1958, MUDr. Nováček Štěpán 1978, MUDr. Hejdová Marie 
1946,  MUDr. Macková Hana 1952, MUDr. Hlavatá Dagmar, CSc. 1953, MUDr. Václavík 
Martin 1949, MUDr. Václavíková Eva 1948, MUDr. Klíma Jiří 1967 - schváleny 

4) Projednány žádosti o Diplom celoživotního vzdělávání –  MUDr. Parma Jan, MUDr. 
Weilguny Iva, MUDr. Krasenko Sergej, MUDr. Virčíková Jana, MUDr. Wimmerová 
Michaela, MUDr. Šváb Petr - schváleny

5) Projednána žádost o vydání licence pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru Dětské 
lékařství, Dětská gastroenterologie a hematologie pro MUDr. Virčíkovou Janu, nar. 
4.3.1961 – schválena, dále projednána žádost o vydání licence pro výkon funkce 
vedoucího lékaře a primáře pro obor gynekologie a porodnictví pro MUDr. Švába Petra 
nar. 24.6.1960 - postoupeno licenční komisi ČLK v Olomouci

6) Kladně projednána žádost KÚ o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením 
NZZ KKN a.s. – změna odborného zástupce (MUDr. Josef März) a změna statutárního 
orgánu - představenstva

7) kancelář OS ČLK KV stále neobdržela žádné vyjádření MUDr. Pospíšila k zapojení do 
činnosti představenstva OS ČLK K. Vary 

8) Schválena žádost MUDr. Markéty Novotné, členky RK, o Náhradu za ztrátu času ve výši 
600,00 Kč (činnost pro RL za leden a březen 2012)

9) MUDr. Vobořil  vypracoval formulář Žádosti o vydání diplomu celoživotního vzdělávání 
pro potřeby našeho OS ČLK KV – díky

10) Představenstvo se zabývalo změnou pracovně právního vztahu sekretářky. 
      Všichni členové představenstva byli v     předstihu seznámeni s     problematikou a vyzváni       
      k     zodpovědnému přístupu řešení. Sekretářka paní Klára Mrázová byla pozvána k     osobní   
      účasti a byla vyzvána k     předložení současné smlouvy s     ČLK, dle které činnost pro OS   
      ČLK fakturuje, dále k     předložení časové náročnosti a náplni své práce  . Sekretářka se 
      však odmítla osobně jednání představenstva zúčastnit, smlouvu ani časový rozpis ani 
      náplň činnosti nedoložila. 
a) Představenstvo bylo předsedkyní MUDr. Švandrlíkovu podrobně seznámeno s danou 

problematikou. Aby nedocházelo k obcházení ust. §10 zákona o zaměstnanosti (zákon 
435/2004 Sb. v platném znění), musí OS ČLK dát tuto záležitost do pořádku. Provoz 
sekretariátu našeho OS vykazuje znaky pracovně právního vztahu, a proto musí být 
z tohoto důvodu uzavřen pracovně právní vztah.

b) MUDr. Švandrlíková předložila členům představenstva přehled finančních toků, které byly 
sekretářkou fakturovány a které jí byly proplaceny od r. 2005. Upozornila na to, že není k 
dispozici smlouva podepsaná mezi předchozím vedením OS ČLK a paní Mrázovou. 



Účetní OS ČLK Ing. Orcinková  ji v dokladech nemá a nikdy ji neviděla, paní Mrázová ji 
na výzvu nepředložila, nepředložila ani žádný jiný doklad. Předsedkyni MUDr. 
Švandrlíkové předchozí předseda MUDr. Moravec nic nepředal, se sekretářkou od svého 
zvolení dne 24. 3. 2010 MUDr. Švandrlíková nic nepodepsala. Přesto si sekretářka sama 
navyšovala fakturované částky, údajně o inflaci. Tím, že v ČLK není k dispozici smlouva, 
nelze posoudit, zda je toto v ní zahrnuté. Dále upozornila na některé nedostatky provozu 
kanceláře, ke kritice se připojili i další členové představenstva. Fakturované částky 
považuje předsedkyně Švandrlíková za nadsazené a neadekvátní náročnosti a kvalitě 
odváděné práce. Pro větší názornost porovnala hodinovou mzdu sekretářky OS 
s příjmem obvyklým pro pozici sekretářky nebo lékaře. Apelovala na všechny členy 
představenstva, aby si uvědomili svou přímou hmotnou zodpovědnost v nakládání 
s prostředky OS ČLK a tím také v rozhodování o výši odměny pro pozici sekretářky.

c) Rozpoutala se emotivní diskuse, kdy na jedné straně MUDr. Bouška prosazoval 
zachování dosud proplácené částky a na druhém pólu názorů stála MUDr. Švandrlíková, 
která prosazovala napřímení pokroucené současnosti na odpovídající odměnu 
sekretářky. Byl diskutován i časový rozsah činnosti v souvislosti s pracovním úvazkem. 

d) Po dvouhodinovém jednání došli členové představenstva ke kompromisní dohodě:
- pracovní poměr na 30% (tj. 12 hodin)
- s navýšením úředních hodin pro veřejnost a časový prostor pro administrativu a kontakt 

s úřady 
      úterý     12.00-14.00 administrativa a úřady   
                   14.00-17.00 úřední hodiny pro veřejnost (+ administrativa)
     středa    12.00-14.00 administrativa a úřady   
                   14.00-17.00 úřední hodiny pro veřejnost (+ administrativa)
     čtvrtek   15.00-17.00 úřední hodiny pro veřejnost (+ administrativa)

- na dobu určitou k 31.12.2012
- částka 200 Kč/hodinu

11) Dne 28.3.2012 se koná Okresní shromáždění v Lázních V. – po vyčerpávajícím jednání 
již nezbyl časový prostor k projednání 

12) Další schůze představenstva bude vzhledem k Okresnímu shromáždění posunuta na 
středu 11.4. nebo 25.4.2012, dle aktuálního vývoje ohledně pracovního poměru 
sekretářky může být svoláno další mimořádné shromáždění

zapsala:  MUDr. Švandrlíková


