
Zápis ze společného zasedání Vědecké rady a oborových komisí České lékařské komory dne 15. 
ledna 2003 

 
Společné zasedání se uskutečnilo 15.1.2003 v prostorách ČLK, Lékařská 2/291, Praha 5. 
 
Přítomni: 
Vědecká rada ČLK: 
MUDr. Rath, MUDr. Klimovičová, Doc. MUDr. Bartůněk, MUDr. Hořínová, prof. MUDr. Dungl,DrSc., doc. 
MUDr. Hercogová,CSc., MUDr. Herman, MUDr. Horák, CSc., MUDr. Hrdlička, CSc., MUDr. Cheníček, 
MUDr. Jedličková, doc. MUDr.  Klír,CSc., MUDr. Mach, doc.MUDr.Lobovská,CSc., doc.MUDr. Palička,CSc., 
prof.MUDr. Pavelka, CSc., MUDr. Runt, MUDr. Schwarz., MUDr. Štrof, CSc., 
Oborové komise ČLK – předsedové: 
Prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc., Proim. MUDr. Brož, Doc. MUDr. Cvachovec, CSc., Doc. MUDr. Frídl, CSc., 
Prof. MUDr. Josef Dvořák, CSc., MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Cabrnochová, Prof. MUDr. Heřt, DrSc., 
Prof. MUDr. Hrnčíř, DrSc., Prof. MUDr.  Fakan, DrSc., Doc.MUDr.M.Grundmann, CSc., MUDr.P.Horák, CSc., 
Doc.MUDr.Chaloupecký, CSc., Prof. MUDr. Indrák, DrSc., MUDr.Jindrák, MUDr.Kalla, 
Doc.MUDr.Kawaciuk, CSc., MUDr.Keller, CSc., Prof.MUDr.Klener, DrSc., prim.MUDr. Kotík, CSc., 
Doc.MUDr.Kříž, MUDr.Lešták, CSc., Doc.MUDr.Marel, CSc., Doc.MUDr.Mysliveček, CSc., MUDr.Laštůvka, 
Doc.MUDr.Perušičová, CSc., Prim.MUDr.Pink, CSc., MUDr.Plavka, CSc., MUDr.Přehnal, MUDr. Spáčil, CSc., 
Doc.MUDr.Staňková, CSc., MUDr.Stankušová, CSc., MUDr.Strejček, CSc., MUDr.Šalandová, MUDr.Prchlík, 
MUDr.Petrax, prof.MUDr.Šolc, DrSc., Doc.MUDr.Špičák J.,CSc., prof.MUDr.V.Špičák, CSc., 
MUDr.Tautermann, prof.MUDr. Teplan, DrSc., MUDr.Ticháček, Doc.MUDr.Tvrdek, Doc.MUDr.Vlček, CSc., 
MUDr.Vondráčková, Doc.MUDr. Zeman, CSc., Doc.MUDr.Zvěřina, CSc., 
Omluveni:  
Prof.MUDr.Jan Hořejší, DrSc., MUDr.Pajerek, doc.MUDr. Pleva,CSc., Prof.MUDr.Karel Benda, DrSc., 
MUDr.Konáš, MUDr.Turek, CSc.,  
 
Program společného zasedání: 
 

1) Celoživotní vzdělávání lékařů  (organizace, typy celoživotního vzdělávání, vydávání potvrzení,) 
2) Vnitřní struktura ČLK a spolupráce s odbornými společnostmi 
3) Práce oborových komisí ČLK 
4) Zákon o vzdělávání 
5) Různé  
6) Závěr 

 
 
 
Ad  1) 
President ČLK, MUDr. David Rath přivítal všechny přítomné a poděkoval oborovými komisím za spolupráci 
v roce 2002. Informoval přítomné o typech kontinuálního celoživotního vzdělávání v různých státech Evropy. 
Akcentoval skutečnost, že ve státech EU  existuje stejný přístup k této problematice jako zvolila ČLK. Tedy 
princip  na bázi dobrovolnosti s pozitivní motivací lékařů k zapojení do systému celoživotního vzdělávání. 
Způsob hodnocení v rámci tohoto vzdělávání je u nás konstruován tak, aby odpovídal zvyklostem ve státech EU. 
V rámci mezinárodní spolupráce se objevují snahy sjednotit filozofii systému celoživotního vzdělávání lékařů a 
způsoby hodnocení lékařů při účasti v tomto systému. MUDr. Rath zdůraznil, že v rámci mezinárodní spolupráce 
je snaha ČLK hrát na mezinárodním poli aktivní roli. Tyto  sjednocující ambice  jsou však zatím ve stadiu 
počátečních kroků. MUDr. Rath informoval dále o tom, že se  v některých státech jeví jako problém  uznávání 
vzdělávacích akci při účasti  na  mezinárodních kongresech. Náš stavovský předpis číslo 16 dává  jasná 
doporučení – viz st. P. č 16., § 6 bod 6, jak hodnotit účast na mezinárodních akcích. Další výhodou našeho 
systému celoživotního vzdělávání se jeví počet možností, které jsou do tohoto systému začleněny. Lékaři jsou 
pozitivně motivování k účasti možností získat Diplom celoživotního vzdělávání. ČLK  odmítá systém represivní 
s povinnou recertifikací lékařů. Celoživotní vzdělávání má být individuální potřebou a samozřejmou součástí 
profesního života každého lékaře, který vykonává léčebně preventivní praxi.   Systém našeho celoživotního 
vzdělávání má za cíl tuto potřebu lékařům umožňovat a vytvářet dostatečný prostor k její realizaci. V závěru 
MUDr. Rath zdůraznil, že by se pro lůžková zdravotnická zařízení by mělo být profesní ctí pořádat  pravidelní 
„kazuistické“ semináře s účastí ambulantních specialistů, aby se zvýšila  spolupráce mezi ambulantní  a 
lůžkovou složkou léčebně preventivní péče. Závěr MUDr. Rath informoval, že systém celoživotního vzdělávání 
má za sebou první pětiletý cyklu. Nyní jsou vydávány  žadatelům, kteří splňují podmínky, vydávány Diplomy 



celoživotního vzdělávání. Přítomni byli seznámeni s grafickou podobou tohoto Diplomu. K výše 
projednávanému neměli přítomní žádné připomínky. 
Ad 2) a 3) 
MUDr. Rath  seznámil přítomné se současnou strukturou ČLK, se systémem fungování kanceláře ČLK. 
Poukázal na to, že je snaha aby oborové komise byli personálně propojeny s vedeními jednotlivých odborných 
společnosti.  Tento způsob má zabezpečit dobrou informovanost jak odborných společností tak ČLK. Dále 
MUDr. Rath zdůraznil, že je v kompetenci jednotlivých  předsedů oborových komisí zvolit si členy své oborové 
komise a to jak pro trvalou činnost, tak i jednorázově pro zpracováním konkrétního problému, o který mohou být 
Vědeckou radou nebo představenstvem ČLK  požádání. Jména těchto členů je třeba sdělit  kanceláři VR. Dále se 
MUDR. Rath věnoval problematice vypracování odborných posudků.  Vzhledem k vzrůstajícímu počtu řešených 
stížností se na VR obrací stále příslužné orgány  ČLK a jednotlivý lékaři. Počet požadovaných odborných 
posudků narůstá. MUDr. Klimovičová informovala, že zátěž některých oborových komisí těmito posudku je 
značná jmenovala oborovou komisi pro gynekologii a porodnictví, dále TRN. Interní lékařství, chirurgii. 
Poděkovala všem za dobrou spolupráci.  MUDr. Rath i MUDr. Klimovičová znovu připomněli, že je třeba aby 
byl na doporučení právního oddělení ČLK každý odborný posudek   třemi lékaři příslušní oborové komise. Tito 
tři lékaři by se měli na znění posudku  dohodnout. Je třeba mít neustále na zřeteli, že tato posudky se mohou stát 
a stávají součástí soudního projednávání.Cílem ČLK je bránit lékaře tam, kde jsou neprávem napadání a sjednat 
nápravu v případech, kde k pochybení lékaře skutečně došlo. 
Ad 4) 
MUDr. Rath informoval o novém zákonu, které bude řešit postgraduální přípravu lékařů, stomatologů a 
farmaceutů, Návrh, která je v současnosti na půdě parlamentu považuje za naprosto nepřijatelný. Toto stanovisky 
bylo opakovaně akcentováno i představenstvem ČLK a s tímto názorem byli seznámeni zodpovědní činitelé na 
ministerstvu zdravotnictví. Byla informována i řada poslanců. Nová legislativní norma se připravuje téměř deset 
let bezúspěšně. Vzhledem k tomu, že rozhovory o začlenění naší republiky byli již skončeny,       
Není důvod přijímat překotně legislativní normu nekvalitní. Bohužel, návrh který je v současnosti  projednává   
nelze označit za materiál kvalitní a přijatelný.  Naopak pro lékaře představuje v některých svých ustanoveních 
přímé ohrožení existujících  privátních praxí.    MUDr. Strejček, předseda oborové komise pro 
dermatovenerologie připomenul, že ČLK byla opomenuta v připomínkovém řízení tohoto zákona. V diskusi 
k tomuto problému vyslovili přítomní s postojem, který vedení ČLK presentuje, souhlas.  
Ad 5)  
Hlavním tématem bodu  „různé“ byla problematika LSPP. ČLK  podporuje snahu lékařů, aby byla při výkonu 
této služby řádně honorováni. LSSP by měla bát organizována v rámci nemocnic v návaznosti na centrální 
příjem. Na tomto pracovišti by měl sloužit praktický lékař, který bude ovšem k výkonu této služby motivován 
adekvátním finančním ohodnocením. Neakutní návštěvní   služba,  by měla bát pouze na bázi placené služby. 
Jako LSPP nelze označit lékařskou službu, které trvá např. jen do 22 hodin. Jednotlivé kraje mají k problematice 
LSPP různý přístup a rozlišnou míru schopnosti dohodnout se s lékaři.  
 
V závěru poděkoval MUDr. Rath všem přítomným za účast i přednesené připomínky. 
 
 
 
Zápis ze zasedání VR ze dne 15.1.2003  
Zapsala: MUDr. Klimovičová  
 
 
 




