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Činnost vědecké rady ČLK 

• 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 



Přijatá stanoviska VR ČLK 

• Podmínky zkoušky z českého jazyka v rámci aprobační zkoušky 
•  Stanovisko k problematice převzetí pacienta cílovým 

poskytovatelem akutní lůžkové péče od zdravotnické záchranné 
služby 
• Doporučení VR ČLK členům akreditačních komisí 
• Posouzení žádosti o akreditaci magisterského pogramu LF MU 
• Požadavky na personální zabezpečení protialkohholní záchytné 

služby 
•  Stanovisko k nabídce zahraničních E-learningových kurzů   



Odborné posudky VR ČLK: 1. 1. – 31. 12. 2017 
 

žadatelé počet ukončené u žádosti 
více než 

1 OP  

postup 
lékařů  

lege artis 

postup 
lékařů 

non lege 
artis 

ZRUŠENO 

OS 87 84 7 63 21 3 

ČR   1           
RK             

lékař 16 15   11 4 1 

zdravotnické 

zařízení 

  3   2   2   1 

  107   101  1  76 25   5 



Odborné posudky VR ČLK: 1. 1. – 31. 10. 2018 

žadatelé počet ukončené u žádosti 
více než 1 

OP  

postup 
lékařů  

lege artis 

postup 
lékařů 

non lege 
artis 

ZRUŠENO 

OS 55 31 3 21 10   

ČR 2 1   1     

RK             

lékař 12 9   8 1   



Další činnost Vědecké rady ČLK 

 Akreditace školících pracovišť a licence školitelů schválené na zasedání VR 
v období        1. 1. – 31. 10. 2018  
•                                   15 akreditací školících pracovišť  
•                                   43 licencí školitelů.  

•  Funkční licence vydané od 1. 1. do 31. 10. 2018 Českou lékařskou komorou: 90 

•  Přezkoušení lékařů Oborovými komisemi Vědecké rady na základě žádosti o 
licenci vedoucího lékaře a primáře v období 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018:   10 lékařů 



 
Děkuji všem členům Vědecké rady a oborových komisí za 
celoroční práci. 


