ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
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Okresní sdružení lékařů Cheb
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na jednání okresního shromáždění ČLK Cheb, které se bude konat dne 10.dubna
2019 (středa) od 17,00 hodin v sále restaurace Pohoda ve Skalné u Chebu.
Registrace účastníků bude zahájena v 16 hodin. Žádáme všechny o dodržení výše uvedených časů. Předpokládaná
délka jednání je 3 hodiny.
Program zasedání:
1/ Zahájení shromáždění OS ČLK
2/ Návrh a schválení programu OS
3/ Volba pracovního předsednictva,návrhové a mandátové komise
4/ Volba člena revizní komise – doplnění počtu členů
5/ Zpráva předsedy o činnosti OS ČLK v roce 2018
6/ Zpráva o hospodaření a schválení rozpočtu na rok 2019
7/ Zpráva o činnosti RK a ČR OS ČLK Cheb
8/ Přestávka
9/ Diskuze - vystoupení hostů

Dovolujeme si upozornit na Vaši zákonnou povinnost uhradit členský příspěvek do 1.3.2019 Eventuální žádost
o úlevu z platby na rok 2019 (dlouhodobá pracovní neschopnost, nepříznivá sociální situace, MD, RD) je nutno
podat písemně a zaslat do 31.3. 2019 kanceláři OS viz výše. Podotýkáme, že o úlevu z platby je nutno každý
rok požádat znovu!
Výše příspěvků pro rok 2019 viz web našeho OS www.clkcheb.cz
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3500 Kč lékař provozující soukromou lékařskou praxi (bez ohledu na její rozsah) a lékař ve vedoucí funkci,
2500 Kč lékař zaměstnanec a ostatní lékaři
0 Kč lékař absolvent 1. rok (tj. pro lékaře do 31.12. toho roku, ve kterém započali vykonávat povolání
lékaře)
1000 Kč lékař absolvent 2. rok (tj. pro lékaře v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém započali
vykonávat povolání lékaře)
500 Kč lékař nepracující důchodce – nutné dodat prohlášení o ukončení lékařské praxe
0 Kč lékař/ka na mateřské či rodičovské dovolené (do 20.3.2014 je nutno OS ČLK písemně informovat).
10 000 Kč lékař, který již před vstupem do Komory vykonával na území ČR lékařské povolání v léčebné a preventivní
péči. Jedná se o 1. příspěvek při vstupu do ČLK (tzv. pozdní vstup – za ten se považuje vstup do ČLK v době
delší než 365 dní od okamžiku, kdy vstupující začal vykonávat povolání lékaře na území ČR)

Složenky nezasíláme, žádáme všechny lékaře o provedení platby bezhotovostně převodem z jakéhokoliv účtu
na běžný účet (165063616/0300) OS ČLK Cheb. Prosíme všechny členy, aby si zjistili na internetu ČLK –
www.lkcr.cz v sekci Seznam lékařů - svoje evidenční číslo, které bylo každému lékaři přiděleno. Toto
desetimístné číslo je nutno uvést jako variabilní symbol, příp. datum narození či rodné číslo.
Další možností je platba poštovní složenkou na účet ČLK Cheb.
Připomínáme, že úřední hodiny kanceláře OS jsou každé úterý 11,00 – 17,00 a středu od 13,00 do 18,00 hodin.
V tyto hodiny je v kanceláři vždy přítomna sekretářka OS paní Hana Kulová a jeden ze členů představenstva,
resp. revizní komise a čestné rady. Telefon do kanceláře: 354 430 413, 777 175 248.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Georgis Konstantinidis
předseda OS
V Chebu dne 06.03.2019

MUDr. Martin Jirovec
místopředseda OS

