LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB
SVAZ ČESKÝCH LÉKAŘŮ
Per aspera ad astra
Nemocnice Vysočany, Sokolovská 304, Praha 9, 190 61
tel. 603447295, 603515781, záznamník a fax: 266006253
www.lok-scl.cz E-mail: kubekm@clinicum.cz BÚ: 124712309/0800

12. sněm LOK-SČL
Praha 16.4.2003
Usnesení
Sněm se řídil schváleným programem.
Kontrolou usnášení schopnosti byli pověřeni Dr. Nechvátal a Dr. Kubíček.
Organizací a kontrolou výsledků voleb byl pověřen Dr. Dostál.
Na úvod vystoupil jako host prezident ČLK Dr. Rath, který ve svém projevu zdůraznil nutnost
spolupráce ČLK a LOK-SČL při obhajobě zájmů lékařů a vysvětlil nutnost jednání na úrovni
jednotlivých krajů.
Sněm schválil zprávu o činnosti přednesenou předsedou Dr. Kubkem.
Sněm schválil zprávu o hospodaření přednesenou předsedou Dr. Kubkem.
Sněm vzal na vědomí zprávu revizní komise přednesenou jejím předsedou Dr. Štrofem,
který konstatoval, že revizní komise neshledala žádné porušení pravidel hospodaření LOK-SČL.
Sněm přijal rezignaci Dr. Rozvadovského na funkci člena předsednictva a odvolal z funkce člena
předsednictva Dr. Lisu, který se neúčastnil práce předsednictva. Sněm zvolil novými členy
předsednictva Dr. Petra Hrobaře a Dr. Michala Holuba.
Sněm vyslechl informaci o stavu příprav plenárního zasedání FEMS, které se bude konat
15.-17.5.2003 v hotelu Prague Marriott.
Sněm vyslechl informaci o aktivitách ASO a o jednání tripartity.
Sněm rozhodl o konání výjezdní porady předsedů místních organizací LOK-SČL spojené
se vzdělávací konferencí pro funkcionáře LOK-SČL ve dnech 12.-13.9.2003 v hotelu Skalský
Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem.
Sněm vyslechl informaci o legislativních aktivitách předsednictva LOK-SČL.
Sněm vyslechl informaci o jednáních předsedy s představiteli politických stran.
Sněm uložil předsedům místních organizací urychleně odevzdat údaje o vývoji příjmů
lékařů v jednotlivých nemocnicích pro zpracování Hitparády nemocnic 2002.
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Sněm uložil předsednictvu jednat o vzniku samostatné normy pro odměňování ve
zdravotnických zařízeních. Sněm dále uložil předsednictvu pokračovat v jednáních o vyšší
kolektivní smlouvě. Sněm zároveň zavázal předsedu, aby nepodepisoval takovou vyšší
kolektivní smlouvu, která by byla pro členy LOK-SČL nevýhodnou.
Sněm vyslechl informaci o jednání s představiteli odborových organizací učitelů.
Sněm uložil předsednictvu, aby pokračovalo v jednáních o možnosti uzavřít exkluzivní
smlouvu mezi LOK-SČL a některým z penzijních fondů. Sněm zároveň pověřil předsednictvo
výběrem společnosti, která předloží nejvýhodnější nabídku.
Sněm se seznámil s prezentací předsedy Dr. Kubka na téma Krajské zdravotnictví z pohledu
zaměstnanců. Souvislosti vyplývající z převodu bývalých okresních nemocnic pod pravomoc krajů
byly předmětem diskuse. Sněm uložil krajským koordinátorům organizovat jednání
s představiteli krajské politické reprezentace a koordinovat postup místních organizací
v rámci jednotlivých krajů.
V panelové diskusi vystoupili jako hosté Dr. Julínek (předseda zdravotního výboru senátu a
stínový ministr zdravotnictví ODS), Ing. Barták (předseda Odborového svazu vysokých škol),
Ing. Zaoral (místopředseda OSZSP) a Dr. Havlovic (místopředseda sekce lékařů OSZSP).

V Praze dne 16.4.2003
Zapsal: MUDr. Michal Sojka
Za správnost ručí: MUDr. Milan Kubek – předseda
MUDr. Jana Vedralová – místopředseda
MUDR. Jaroslav Štrof – předseda revizní komise

