PROTOKOL
o konání 7. mimořádného sjezdu SČL
konaného dne 5.4.2001 v Praze
Sjezd Svazu českých lékařů se sešel z rozhodnutí předsednictva svazu k otázce sloučení
s Lékařským odborovým klubem. Všechna kolegia (celkem 45) byla oslovena doporučeným
dopisem, aby vyslala oprávněné delegáty dle pokynů rozeslaných v závěru roku 2000
(nahradit datem) a aby záležitost sloučení projednala na členských schůzích.
Ve 14:00 bylo přítomno 38 delegátů z 20ti kolegií. Předsedou SČL Dr. Horákem bylo
konstatováno, že sjezd není v danou chvíli usnášeníschopný a v souladu s paragrafem 2
odstavec 1 Jednacího řádu SČL vyhlásilo předsednictvo a předseda Svazu nový začátek
sjezdu SČL na 14:35.
Ve 14:40 byl znovu zahájen sjezd SČL.
Další jednání sjezdu řídil předseda SČL dr. Horák. Byl jednomyslně schválen program sjezdu
v následujícím znění:
1. Schválení programu
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Vyjádření sjezdu k usnášeníschopnosti
6. Návrh změny stanov
7. Zpráva předsedy SČL
8. Zpráva komise pro slučování s LOK
9. Diskuse
10. Hlasování o sloučení s LOK
11. Diskuse k návrhu usnesení
12. Hlasování o návrzích
13. Schválení usnesení
14. Ukončení sjezdu
Zápis z jednání sjezdu (členění k jednotlivým bodům):
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Byla zvolena mandátová komise ve složení (bez titulů): Vedral, Mrhač, Dostál
Byla zvolena návrhová komise ve složení: Siuda, Kvapilíková, Holčíková
Mandátová komise konstatovala přítomnost 38 členů z 20 kolegií.
Předsednictvo i přítomní delegáti sjezdu jednomyslně prohlásili sjezd SČL dle článku 15
paragrafu 2 odstavce 1 Jednacího řádu za usnášeníschopný. Revizní komise konstatovala
soulad se Stanovami SČL.
Dr. Horák přednesl návrh změn Stanov : změnu ustanovení o kvalifikované většině nutné
pro schválení zániku SČL, z dvoutřetinové na prostou většinu.
Po krátké diskusi návrh nebyl schválen (poměr hlasů pro,proti,zdržel se 11,18,6)
Dr. Horák přednesl zprávu o činnosti předsednictva a období od říjnového sjezdu SČL.
Ke zprávě nebyly připomínky ani diskusní příspěvky.
Zprávu přednesla doc. Kvapilíková a doplnil ji dr. Vedral. Po krátké diskusi se přešlo
k dalšímu bodu jednání.
Diskuse k otázce sloučení: po obsáhlé diskusi byl formulován návrh v tomto znění:

Svaz českých lékařů zanikne sloučením s LOK k datu tohoto sloučení
10. Hlasování 32 delegátů pro návrh, 2 proti, 4 se zdrželi (celkem hlasovalo 38)
návrh byl přijat
11. V další obšírné diskusi byly projednány všechny návrhy z pléna, po ukončení
12. proběhlo hlasování o každém návrhu
13. Byl přednesen návrh usnesení, který byl po několika doplňcích z pléna jednomyslně
schválen.
14. Poté byl sjezd ukončen.
Usnesení 7. mimořádného sjezdu SČL
1. Sjezd SČL rozhodl o zániku SČL sloučením s LOK ke dni tohoto sloučení způsobem,
který je v souladu se zákonem.
2. Podmínkami sloučení SČL s LOK jsou:
2.1. O sloučení rozhodne sjezd LOK konaný 10. 4. 2001, kterého budou mít právo se
zúčastnit všichni delegáti SČL, kteří budou mít při sjezdu LOK rovná hlasovací
práva jako členové LOK a kteří se budou moci sjezdu LOK zúčastnit za stejných
podmínek jako všichni ostatní delegáti LOK.
2.2. Stanovy LOK budou upraveny v tom smyslu, že v nich bude výslovně uvedeno,
že LOK je nástupnickou organizací SČL.
2.3. dále že členy LOK mohou být i jiní vysokoškolsky vzdělaní zdravotničtí
pracovníci (JOP VŠ),
2.4. a že LOK je nejen odborovou, ale i profesní organizací.
3. Dojde li ke sloučení SČL a LOK, přechází dnem sloučení centrální majetek SČL
(finanční prostředky centra SČL a investiční majetek centra SČL) na LOK.
4. Sjezd SČL žádá delegáty sjezdu LOK, aby:
4.1. název LOK byl změněn tak, aby zahrnoval zkratku i SČL (kupř. s pomlčkou
např. LOK-SČL),
4.2. integrace na místní úrovni tam, kde existují základní organizace LOK a kolegia
SČL v organizaci vedle sebe, proběhla dle platných zákonů podle místní dohody
mezi organizacemi (včetně majetkových záležitostí),
5. Sjezd SČL rozhodl, aby ke dni 10.4. 2001 byla provedena revize hospodaření SČL
revizní komisí SČL a o revizi byl pořízen protokol, který by mohl být použit jako
předávací protokol v případě sloučení.
Zapsal dr. Horák, předseda SČL

Ověřila doc. Kvapilíková,
pověřená místopředsedkyně

Za revizní komisi
doc. Dostál
5.4.2001

