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            NÁVRH PROGRAMU XXXV. SJEZDU ČLK 
 

 

Sobota 19. června 2021                                                                                                                                         

 

I.    Zahájení XXXV. Sjezdu České lékařské komory                                                10:30 

 

II.  Volba orgánů Sjezdu   

     -    volba mandátové komise 

-    volba návrhové komise 

-    volba volební komise 

-    volba pracovního předsednictva sjezdu 

 

Zpráva mandátové komise 

 

III.  Schválení programu Sjezdu 

- připomínky a doplnění 

- hlasování o konečné verzi programu 

 

IV.  Blok vnitřní činnost 

- zpráva o činnosti – prezident ČLK MUDr. Milan Kubek 

včetně zprávy o činnosti právní kanceláře ČLK – JUDr. Jan Mach (písemně) 

včetně zprávy o činnosti oddělení vzdělávání ČLK – prof. PhDr. Radek Ptáček 

(písemně) 

diskuse a hlasování 

-     zpráva o činnosti vědecké rady – předseda MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. 

      diskuse a hlasování 

     -     zpráva revizní komise ČLK – předsedkyně MUDr. Jana Vedralová 

           diskuse a hlasování 

- zpráva čestné rady ČLK – předseda prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 

      diskuse a hlasování 

                                                                                 

V.   Blok hospodaření ČLK 

- informace o hospodaření za rok 2019 a zpráva auditora – JUDr. Antonín Husák 

- zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2020 – MUDr. Milan Kubek 

      diskuse a hlasování 

- návrh výše členských příspěvků pro rok 2021 – MUDr. Milan Kubek  

diskuse a hlasování 

- návrh rozpočtu pro rok 2021 – MUDr. Milan Kubek  

      diskuse a hlasování 

 

VI.    Návrhy kandidátů na funkci prezidenta České lékařské komory                      

 

VII.   Představení kandidátů na prezidenta ČLK - každý 10 minut, pořadí určeno losem  

 

VIII.  Diskuse s kandidáty na funkci prezidenta ČLK  

          v délce max. 60 min                                   dotaz max. 1 minuta, odpověď max. 2 minuty 

 

Zpráva mandátové komise    
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IX.   Volba prezidenta ČLK - řídí předseda volební komise                                           

1. kolo voleb 

       vyhlášení výsledků 1. kola voleb 

       event. 2. kolo voleb 

       vyhlášení výsledků event. 2. kola voleb 

       event. 3. kolo voleb 

       vyhlášení výsledků event. 3. kola voleb 

 

X. Určení způsobu volby členů představenstva ČLK 

             

XI. Jednání ve skupinách  

      návrhy kandidátů do představenstva      

      představení kandidátů 

      diskuse s kandidáty                                                                               v délce max. 30 min.     

  

Zpráva mandátové komise    

 

XII. Volba členů představenstva ČLK – řídí předseda volební komise  

 

XIII. Vyhlášení výsledků voleb a představení členů zvoleného představenstva ČLK 

 

XIV. Novely stavovských předpisů  

         diskuse a hlasování                                              

 

XV.  Návrh Usnesení XXXV. Sjezdu ČLK                                                           

          diskuse a hlasování o návrzích 

 

XVI. Hlasování o návrhu Usnesení XXXV. Sjezdu ČLK 

 

XVII.  Závěr XXXV. Sjezdu České lékařské komory                                     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celou dobu jednání Sjezdu jsou diskusní příspěvky delegátů omezeny na 2 minuty. 


