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

                                ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK  ZE DNE 9.3.2011

Přítomni:  Švandrlíková, Bouška,  Berger, Brázdil, Igaz, Štuksa, Moravec, Vobořil
Neomluveni: Hofmann
Hosté: Šimurdová za RK

1) Projednány Žádosti o získání oprávnění k preskripci: MUDR. Nesybová Hana 1957, 
MUDr. Brožová Václava 1941, MUDr. Vrcholová 1944, MUDr. Beranová Alena 1972, 
MUDr. Hejdová Larisa 1956, MUDr. Vaněk Jan 1951, MUDr. Musilová Alena 1952, 
MUDr. Parmová Eva 1945, MUDr. Petráčková Ladislava 1939, MUDr. Vurm Vladimír 
1970

2) Kladně projednány žádosti o vydání licence: -  MUDr. Souček Jiří 1949 - licence pro 
výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor dětské 
lékařství, MUDr. Nesyba Miloslav 1954 - licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a 
primáře pro obor gynekologie-porodnictví, MUDr. Novotná Markéta 1974 – licence pro 
výkon vedoucího lékaře a primáře pro obor vnitřní lékařství, MUDr. Chlupová Věra 1968 
– licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor rehabilitační a fyzikální 
medicíny (dolní Diplom celoživotního vzdělávání) 

3) Projednána žádost o Souhlas s personálním a věcným vybavením Krajského dětského 
domova pro děti do 3 let v Aši, Sokolově a Karlových Varech pro poskytování ústavní, 
zdravotní a výchovné péče pro děti do 3 let s odborným zástupcem – MUDr. Eva 
Petrusová Bakosová 1967

4) MUDr. Švandrlíková – předsedkyně OS ČLK v K. Varech, informovala členy 
představenstva o schůzce, která se konala dne 14.2.2011 na Magistrátu městu. Schůzku 
svolával pouze telefonicky s minimálním časovým předstihem MUDr. Moravec jako člen 
představenstva ČLK ČR. Nebyl mi znám oficiální organizátor ani program schůzky. 
V průběhu schůzky proběhla sdělení jednotlivých účastníků na různá témata týkající se 
zdravotnictví v kraji (akce LOKU – „Děkujeme-odcházíme“ – MUDr. Igaz, obložnost, 
financování nemocnice – Ing. Šlajsová VZP, dotazy na náměstka MZ MUDr. Pavelku na 
plánované reformní kroky v rezortu zdravotnictví, informace a apel MUDr. Brázdila proti 
plánovanému pronájmu karlovarské nemocnice). Dané problémy byly dle mého soudu 
diskutovány povšechně a informativně. Mediální výstupy z tohoto jednání nebyly dle 
mého mínění zcela objektivní a posloužili někomu jinému. 

5) Na základě této informace žádá MUDr. Moravec tento zápis: „MUDr. Moravec přijímá 
výtku MUDr. Švandrlikové k jisté míře chaotičnosti organizace a sděluje, že schůzku 
prvního náměstka MZ, ředitelky VZP Ing. Šlajsové, předsedy LOKu  KKN Karlovy Vary, 
zástupce OS ČLK Sokolov a tří členů představenstva OS ČLK Karlovy Vary neuměl 
během 6 dnů zorganizovat lépe. Pro mě byla tato schůzka zajímavá a informativní a 
mediální výstupy mi přijdou objektivní a správné.“

6) Předsedkyně OS ČLK – upozornila všechny členy představenstva, aby se příště   
vyvarovali podobných aktivit bez předchozího řádného projednání na půdě komory. Není 
možné, aby jednotliví členové představenstva své osobní postoje prezentovali jako 
stanovisko ČLK nebo pod hlavičkou ČLK. 

7) Dále informovala členy představenstva, že dne 2.3.2011 proběhlo setkání členů 
představenstva OS ČLK se zdravotním radou MUDr. Larvou. Setkání zorganizoval 
MUDr. Larva na výzvu člena představenstva MUDr. Bergera (viz představenstvo II/2011), 



aby nás informoval o dění v KKN a o plánovaných krocích stran pronájmu karlovarské 
nemocnice. Schůzky se nezúčastnil ani jeden zástupce nemocnice. Z jednání byl pořízen 
zápis, který byl členům představenstva zaslán mailem a který je součástí tohoto zápisu.

8) Dne 2.3.2011 proběhla před krajským úřadem demonstrace zdravotníků proti odvolání 
MUDr. Brázdila z funkce primáře ARO odd. Za ČLK nebyl na demonstraci delegován 
žádný člen představenstva. 

9) ČLK nepřísluší zasahovat do sporů týkajících se pracovně právních vztahů jednotlivých 
lékařů. Na výzvu MUDr. Bergera bylo hlasováno o tom, zda OS ČLK oficiálně podpoří 
MUDr. Brázdila: pro –  Berger, Igaz, Štuksa, proti – Švandrlíková, Bouška, Vobořil, 
zdrželi se- Brázdil, Moravec  ….. ČLK KV nepodpoří MUDr. Brázdila v jeho sporu se 
zaměstnavatelem.

10) 23.3.2011 proběhne Okresní shromáždění OS ČLK – program byl schválen v II/2011, 
z časových důvodů však neproběhla řádná příprava Okresního shromáždění. MUDr. 
Moravec i MUDr. Igaz dodrží plánovaná sdělení dle programu. MUDr. Švandrlíková 
nabídla přípravu ve spolupráci s MUDr. Pavelkou – předsedou RK

11) MUDr. Brázdil sděluje, že dne 25.3. proběhne informativní schůzka na Magistrátu města. 
ČLK dosud neobdržela žádnou pozvánku

12) MUDr. Moravec žádá představenstvo o spolupořadatelství XXI. konference rehabilitační, 
lázeňské a balneo konference, která se koná 10. až 12.března 2011, aby pořadatelům 
představenstvo odpustilo finanční poplatek dle stavovského předpisu  č. 16. MUDr. 
Maršíkem byl požádán neoficiálně, svou žádost OS ČLK nepředložil písemně oficiální 
cestou. MUDr. Moravec vzhledem k časové tísni předloží problematiku členům 
předsednictva mailem a vyvolá hlasování. Výsledek hlasování bude součástí tohoto 
zápisu

13)  Dodatečně mailovou cestou byli členové představenstva pozváni na Okresní 
shromáždění OS ČLK Cheb, které chebští kolegové pořádají 6.4.2011 od 16.00 v sále 
restaurace Pohoda ve Skalné u Chebu

14) Další schůze představenstva bude 6.4.2011

Zapsala MUDr. Švandrlíková


