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Lékařská komora požaduje přísnější kritéria pro výběr soudních znalců
Znalecké posudky předkládané soudům v oblasti lékařství jsou často velmi nekvalitní,
přestože na nich závisí osud lékařů i pacientů. Shodli se na tom špičkoví lékaři i právníci,
kteří se účastnili právního kongresu pořádaného ČLK.
Česká lékařská komora požaduje změnu zákona o znalcích a je připravena převzít
odpovědnost za odbornou úroveň znalců – lékařů.
- Zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících je třeba novelizovat s tím, že znalecké činnosti
v oboru zdravotnictví je třeba věnovat samostatnou část zákona.
- K výkonu znalecké činnosti nemůže být dostačující pouhá specializovaná způsobilost
lékaře, znalci lékaři by měli být doporučeni profesní komorou garantující jejich erudici. ČLK
by ráda ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví navrhla nové podmínky pro jmenování
soudních znalců v oboru zdravotnictví.
- Posuzovat správnost či nesprávnost postupu lékaře může pouze znalec stejné odbornosti,
což nevylučuje, aby se ve složitějších případech na posuzování podíleli též lékaři jiných
oborů.
- Součástí podkladů pro znalecké posuzování musí být též vyjádření všech lékařů a dalších
zdravotníků, jejichž činnost je hodnocena.
- Ústavní znalecké posudky i posudky soudních znalců jednotlivců jsou rovnocenné,
rozhoduje pouze erudice posuzujících odborníků.
- Tak jako v trestním řízení je rovněž v občanském soudním řízení třeba umožnit předkládání
znaleckých posudků kteroukoli ze stran řízení a zároveň umožnit stranám sporu vznášet
námitky proti zaměření znalce a proti zadaným otázkám.
- Je třeba podstatně zvýšit odměňování soudních znalců v oboru zdravotnictví.
- Znalec by měl být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným znaleckým posudkem a
také snadno odvolatelný, pokud opakovaně předkládá chybné znalecké posudky.
- Soudní znalci musí pečlivě rozlišovat situace, kdy lékař postupoval odborně správným
způsobem (lege artis) a na základě získaných poznatků učinil mylné rozhodnutí, od situací,
kdy k mylnému rozhodnutí lékaře došlo na základě jeho nedbalosti.

- ČLK upozorňuje, že stanoviska odborných společností ČLS JEP jsou z právního hlediska
pouhými doporučeními občanských sdružení. Závazná stanoviska k odborným problémům
poskytování zdravotní péče mohou pro své členy vydávat ze zákona pouze profesní komory.
Úzká spolupráce ČLS JEP a ČLK je proto nezbytná.
- V souladu s novým trestním zákoníkem by orgány činné v trestním řízení měly co nejvíce
případů postupovat k disciplinárnímu řízení lékařské komoře. Trestní stíhání lékaře by mělo
být až „poslední možností“. ČLK připravila novelu zákona o lékařské komoře, která
zásadním způsobem zrychluje a zefektivňuje kárné řízení s lékaři.
Tyto teze, na kterých se shodli účastníci Právního kongresu ČLK: Znalecké posudky a lege
artis postupy - Praha 18.6.2009, schválilo představenstvo ČLK dne 31.7.2009.
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