
Zdeněk Mrozek 
 



Činnost vědecké rady 

� Vědecká rada ČLK  - poradní orgán 
představenstva a prezidenta ČLK  

�  vědeckou radu tvoří prezident ČLK, 
předseda Vědecké rady, výkonný sekretář a 
členové - renomované autority jednotlivých 
medicínských oborů 

�  vědecká rada se zabývá odbornými otázkami  
a vydává k nim stanoviska  

�  pro jednotlivé obory medicíny vytváří 
Vědecká rada oborové komise  



Činnost vědecké rady ČLK  
�  Prostřednictvím oborových komisí vypracovává odborné 

posudky 

�   V zájmu ochrany své profesionální cti může každý člen 
komory požádat prezidenta ČLK o posouzení jeho 
odborného postupu Vědeckou radou 

�  Oborové komise Vědecké rady ČLK přezkušují lékaře 
v případech, kdy nesplňují podmínky pro získání licence 
k výkonu vedoucího lékaře a primáře 

�  Vědecká rada ČLK schvaluje na základě odborného 
posouzení oborovou komisí VR akreditace pracovišť ke 
školení lékařských výkonů a k vydávání funkčních licencí 



Členové Vědecké rady ČLK 
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK;  
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.  -  předseda Vědecké rady ČLK;  
MUDr. Pavel Kubíček –  výkonný sekretář Vědecké rady ČLK 
 
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.          MUDr. Ján Lešták, CSc.  
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.          Doc. MUDr. Petr Bartůněk CSc.  
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.  MUDr. Martin Čihař 
Doc. MUDr. Václav Dostál    Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.  
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA           Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.  
MUDr. Věra Hořínová                Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.   
MUDr. Jaromír Cheníček,        MUDr. Anna Jedličková  
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.  Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.  
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.  Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
MUDr. Luboš Kotík, CSc.   Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA  
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 
MUDr. Zdeněk Schwarz 



Členové vědecké rady ČLK 
MUDr. Ota Mach            Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. 
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.     Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 
Doc. MUDr. Ivana Oborná , Ph.D.    MUDr. Jan Pajerek   
Prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc.  
MUDr. Karel Roztočil, CSc.    
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.   
MUDr. Zdeněk Slavík    
Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI                                              
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.  
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA                                                        
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 
Doc. MUDr. Leopold Pleva CSc.  
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN 
MUDr. Václav Runt 



Akreditace školících pracovišť a 
licence školitelů  

 
V období 1.1. - 31.10. 2013 uděleno:   
-  12 akreditací školících pracovišť, 
-  22 licencí školitelů, 
-  67 funkčních licencí. 

Přezkoušení:  2012 – 34 lékařů 
   1-10/2013 – 48 lékařů 



Odborné posudky VR ČLK  
 1. 1. 2013 – 31. 10. 2013 

 

žadatelé počet ukončené u žádosti 
více než 1 

OP  

postup 
lékařů  

lege artis 

postup 
lékařů non 
lege artis 

postup 
lékařů 
nelze 

posoudit 

OS 39 26 1 23 3   

ČR 9 9 1 5 3 1 

RK             

MUDr. 16 8   7 1   

ZZ 5 4   2 2   

Celkem žádostí o odborný posudek – 69 
 



Odborné posudky VR ČLK: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 

 

žadatelé počet ukončené 

  
u žádosti 
více než 1 

OP  

postup 
lékařů  

lege artis 

postup 
lékařů non 
lege artis 

postup 
lékařů 
nelze 

posoudit 

OS 39 39 1 28 11   

ČR 1 1   1     

RK             

MUDr. 13 13   7 5 1 

ZZ 7 7   6 1   

 
Celkem žádostí o odborný posudek – 60 



 
Stanoviska schválena Vědeckou radou ČLK 

v roce 2013 
 �  Stanovisko k návrhu zákona o univerzitních 

nemocnicích 
  
�  Stanovisko k zákonu o potravinách (na základě 

stanoviska Společnosti hygieny a komunitní 
medicíny ČLS JEP a vyjádření MZ ČR) 

  
�  Stanovisko k desintegraci české medicíny 
  
�  Stanovisko k léčbě opioidy – v řešení 



 
Stanovisko k návrhu zákona o 

univerzitních nemocnicích 
 
 

  
� Vědecká rada odmítá navrhovanou verzi zákona 

o univerzitních nemocnicích vzhledem k rizikům 
destabilizace doposud fungujícího systému, 
který nevyvažují pozitiva tohoto zákona, která se 
pohybují spíše na spekulativní úrovni. 
Doporučuje obnovit diskuzi o věcném záměru 
daného zákona a jeho potřebnosti. 



Stanovisko k zákonu o potravinách 

 
�  Vědecká rada ČLK se seznámila s návrhem 

zákona o potravinách. Konstatuje, že pro 
přesun kompetencí v oblasti dozoru při 
poskytování stravovacích služeb nejsou žádné 
odborné důvody, současně se obává, že 
pokud by došlo k prosazení tohoto zákona, 
v praxi by to vedlo ke zhoršení ochrany zdraví 
obyvatelstva ČR. VR doporučuje odmítnutí 
navrhované novely zákona o potravinách a 
zachování stávajícího stavu zdravotního 
dozoru nad stravovacími službami“. 



Stanovisko k desintegraci české medicíny 
�  Tendence   ohraničit   určitou  praktickou  lékařskou problematiku  do  nově  

vznikajících   oborů,  podoborů  nebo  návrhů na  nové certifikované  kurzy.  

�  Tento  trend  k neúčelnému  vytržení   určité  úzké specifické problematiky  
nebo   provádění praktických  zákroků  není většinou motivován prospěchem  
pacienta, ale  určitá   skupina  odborníků  touží  si  výlučně   vymezit  své  
pole působnosti  a  znemožnit   lékařům  původního většího oboru,  který je  
tímto dělen, určitou praktickou  činnost  vykonávat.  

�    Je  třeba  si  uvědomit,  že   je  nutné  udržet  v medicíně  široce  vzdělané  
odborníky  a nikoliv  pouze velmi úzce  zaměřené specialisty.  

�  Česká lékařská komora  bude  každý  návrh  na   vznik nového oboru nebo 
certifikovaného  kurzu posuzovat  z hlediska  prospěchu  pro  pacienta. 
Pokud  tento aspekt  nebude  návrh   obsahovat, ČLK  návrh  nepodpoří. 	  



Stanovisko k léčbě opioidy 

�  Samotná léčba chronické bolesti opioidy není 
důvodem k odebrání řidičského průkazu, ani k 
nařízení přezkumu způsobilosti pacienta řídit 
motorové vozidlo. Nezbytné je individuální 
posouzení každého případu. 

�  Pacienta je třeba upozornit, že je třeba, aby se po 
dobu, kterou lékař individuálně stanoví, nejméně 
však 5 dnů, zdržel řízení motorových vozidel, 
vysvětlit mu důvody tohoto omezení a učinit o tom 
zápis do jeho zdravotnické dokumentace. Lze 
doporučit, aby tento zápis pacient podepsal, byť to 
právní předpisy nevyžadují. 

 	  



Další stanoviska VR 

�  Stanovisko k problematice rušení 
samostatných oddělení pneumologie a 
ftizeologie a zařazování  lůžek tohoto oboru 
do společného lůžkového fondu 
v některých nemocnicích 

�  Stanovisko ke změně modulu a rozsahu 
služeb ZZS v některých okresech ČR 

�  Stanovisko k vyjádření postoje ČLK 
k situaci v českém lázeňství 



 
 

 
 

Děkuji za pozornost 


