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

ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 9.1.2013

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

1) Proběhla inventarizace vybavení kanceláře OS ČLK- souhlasí
2) Proběhla kontrola stavu pokladny ke dni 31.12.2012 - souhlasí
3) Opakovaná  žádost MUDr. Jana Draského o vydání licence pro výkon funkce vedoucího 

lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v léčebně dlouhodobě nemocných s žádostí 
o udělení výjimky byla OS ČLK opět doporučena, avšak ČLK v Olomouci nebyla 
schválena

4) Projednána žádost MUDr. Jana Parmy o udělení licence pro výkon funkce vedoucího 
lékaře a primáře pro obor pediatrie ... schválena

5) Projednána žádost MUDr. Tomáše Hlavatého o udělení licence pro výkon funkce 
vedoucího lékaře a primáře pro obor urologie ... schválena

6) Projednána žádost MUDr. Marie Součkové o udělení licence pro výkon funkce vedoucího 
lékaře a primáře pro obor ortopedie a ev. rehabilitace – nutno doložit potvrzení o 
zaměstnání, předložené doklady souvisejí s oborem ortopedie, nikoli rehabilitace ...nutno 
doplnit do únorového zasedání představenstva

7) Projednána žádost o snížení nebo prominutí členského příspěvku za pozdní vstup dr. 
Natallii Ruzheinikavě – představenstvo OS ČLK v K. Varech udělilo úlevu ve výši 
5.000,00 Kč – pro složitost nastalé situace, kdy lékařka již zaplatila v loňském roce 
členský příspěvek, aniž byla ještě členkou ČLK, rozhodnutí oddáleno a řešení bude 
konzultováno s ČLK v Olomouci

8) Členové představenstva byli seznámeni s odpovědí MUDr. Moravce stran pokračování 
práce v předsednictvu ČLK ČR a představenstvu OS ČLK v Karlových Varech ... v něm 
zdůvodňuje svoji nečinnost nečinností většiny členů ČLK, kterou se rozhodl takto 
zastupovat. V odpovědi však zcela chybí vyjádření, zda bude nebo nebude své funkce 
nadále vykonávat. Proto byl ještě jednou 7.12.2012 písemně vyzván k jednoznačnému 
vyjádření – odpověď dosud chybí 

9) Stejně tak byl dne 7.11.2012 MUDr. Hofmann pro svou dlouhodobou neúčast na 
jednáních představenstva písemně vyzván k vyjádření, zda svou funkci chce vykonávat – 
dosud bez odpovědi

10) Zahájili jsme přípravu Okresního shromáždění – vybrán termín 20.3.2013
11)Zabývali jsme se výzvou prezidenta MUDr. Kubka ke svolání mimořádné porady 

předsedů OS ČLK dne 31.1.2013 v souvislosti s dopady úhradové vyhlášky zejména pro 
ambulantní specialisty. Předsedkyně informovala, koho z kolegů mailem informovala a 
oslovila ke spolupráci. Na karlovarsku neexistuje fungující seskupení, které by 
zastupovalo širokou obci ambulantních specialistů. Informaci jsme rovněž vyvěsili na 
webové stránky našeho sdružení

12)Další schůze představenstva bude 6.2.2013

Zapsala MUDr. Švandrlíková


