






Zpráva o činnosti čestné rady ČLK 
11/2019 – 10/2020 

XXXV. sjezd ČLK  
 

 

Složení čestné rady ČLK: 

Předseda:  prof. MUDr. Richard Škába, CSc., 

Místopředseda:         MUDr. František Liška   

Členové:  MUDr. Michal Bambas  

   MUDr. Lenka Doležalová     

MUDr. Jiří Dostál 

   MUDr. Ladislav Douda 

   MUDr. Václav Mazáč   

   MUDr. Bohumil Tureček 

   MUDr. Lenka Ťoukálková  

 

 

Kancelář čestné rady ČLK sídlí v Praze 5, Lékařská 291/2, PSČ 150 06 

e-mail: cestnarada@clkcr.cz 

 

Ředitel kanceláře:  MUDr. Tomáš Merhaut 

Odborný a vědecký pracovník:  JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 

Sekretářky: Pavla Zimová 

 Pavla Hloušková 

 Ilona Pokorná 

  

 

Čestná rada a revizní komise mají společnou kancelář a sekretářky. 

 

V období od listopadu 2019 do října 2020 jednala čestná rada ČLK na deseti řádných 

zasedáních, devíti dvoudenních a jednom jednodenním. Zasedání se konala pravidelně každý 

měsíc (kromě dubna a srpna). Šestkrát byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, čtyřikrát 

v Olomouci. Pravidelný mezikrajský seminář pro členy revizních komisí a čestných rad OS 

ČLK se v uvedeném období nekonal, stejně jako pasování Rytíře českého lékařského stavu, 

které mělo proběhnout 12.3.2020. 

 

Kromě svých pravidelných zasedání se členové čestné rady ČLK zúčastnili XXXIV. řádného 

sjezdu ČLK (23.-24.11.2019) v Brně.  

 

Na svých deseti zasedáních řešila čestná rada ČLK celkem 283 kauz (věcí, případů). 272 kauz 

bylo projednáno v režimu pléna, 11 kauz bylo řešeno jako disciplinární řízení před čestnou 

radou ČLK, dřívější senátní řízení. 

mailto:cestnarada@clkcr.cz


Nově přijatých kauz bylo 250 (234 námitek, 3 odvolání a 13 kauz předaných z OS ČLK). 

Opakovaně řešených kauz bylo 22. 

 

Jako disciplinární orgán druhého stupně řešila čestná rada ČLK 274 kauz (272 námitek + 2 

bývalé druhostupňové senáty), a to na základě námitky stěžovatele, odvolání obviněného lékaře 

nebo z moci úřední (ex offo). 

 

Při projednávání 272 námitek bylo ve 157 (57%) kauzách rozhodnutí disciplinárních orgánů 

OS ČLK potvrzeno a v 67 (25%) případech bylo rozhodnutí disciplinárních orgánů OS ČLK 

zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Ve třech kauzách bylo řízení delegováno na jiné 

OS ČLK. Ve třinácti kauzách bylo řízení o stížnosti zastaveno, neboť námitka byla podána 

opožděně, vzata zpět nebo podána neoprávněnou osobou. Ve čtyřech případech byl vyžádán 

posudek oborové komise vědecké rady ČLK nebo jeho doplnění. Ve čtyřech kauzách byl 

vyslechnut člen oborové komise vědecké rady ČLK v přítomnosti disciplinárně obviněných 

lékařů, v 8 případech byla vyžádána zdravotnická dokumentace. 

 

V rámci dvou odvolacích řízení čestná rada ČLK uznala lékaře nevinné.    

 

V první instanci řešila čestná rada ČLK devět kauz. V jednom případě bylo řízení zastaveno,  

dvakrát bylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení z ČLK se zkušební dobou jednoho a tří let, 

třikrát bylo řízení odročeno a ve třech případech byly uděleny pokuty shodně po 10 000,- Kč. 

 

Byly projednány čtyři žádosti o zahlazení disciplinárního opatření. Tři byly kladně posouzeny, 

v jednom případě nebylo zahlazení třeba, protože lékař byl sice vinen, ale disciplinární opatření 

nebylo uloženo, protože projednání splnilo svůj účel. 

 

Při porovnání s předchozím obdobím je patrné, že počet projednávaných kauz poklesl o 32 kauz 

(283/315). Počet námitek se snížil pouze o devět. Počet disciplinárních řízení před čestnou 

radou ČLK je prakticky stejný (11/12).  

 

Počet zrušovacích rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů je ve srovnání s minulým 

obdobím stejný a tvoří pouze ¼ všech rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů, což je velmi 

dobrý výsledek disciplinární činnosti na okresní úrovni.  

 



Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů ČLK, jakož 

i právní kanceláři a všem administrativním složkám, za dobrou a korektní spolupráci 

v nelehkém období, které postihlo nejen naši stavovskou organizaci, ale i celou společnost. 

 

 

V Praze dne 23.11.2020 

  

                                                                         prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 

                                                                              předseda čestné rady ČLK        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti čestné rady 
ČLK 11/2020 – 10/2021

XXXVI. sjezd ČLK

Složení čestné rady ČLK: 

Předseda: prof. MUDr. Richard Škába, CSc., 

Místopředseda:         MUDr. František Liška  

Členové: MUDr. Michal Bambas  

MUDr. Lenka Doležalová  

MUDr. Jiří Dostál 

MUDr. Ladislav Douda 

MUDr. Václav Mazáč  

MUDr. Bohumil Tureček 

MUDr. Lenka Ťoukálková 

Kancelář čestné rady ČLK sídlí v Praze 9, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00
e-mail: cestnarada@clkcr.cz

Ředitel kanceláře:  

Odborný a vědecký pracovník: 

Sekretářky: 

MUDr. Tomáš Merhaut 

JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 

Ilona Pokorná
Pavla Hloušková 

Kristýna Axmannová

Čestná rada a revizní komise mají společnou kancelář a sekretářky. 

V období od listopadu 2020 do října 2021 jednala čestná rada ČLK na devíti řádných 

zasedáních, sedmi dvoudenních a dvou jednodenních. Zasedání se konala pravidelně každý 

měsíc (kromě listopadu, března a srpna). Šestkrát byla zasedání v kanceláři ČLK v Praze, 

třikrát v Olomouci. Pravidelný mezikrajský seminář pro členy revizních komisí a čestných rad 

OS ČLK se v uvedeném období nekonal. Pasování Rytířky českého lékařského stavu proběhlo 

18.3.2021.

Kromě svých pravidelných zasedání se členové čestné rady ČLK zúčastnili XXXV. řádného 

sjezdu ČLK (19.6.2021) v Praze.

Na svých devíti zasedáních řešila čestná rada ČLK celkem 265 kauz (věcí, případů). 258 kauz 

bylo projednáno v režimu pléna, 7 kauz bylo řešeno jako disciplinární řízení před čestnou 

radou ČLK, dřívější senátní řízení. 
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Nově přijatých kauz bylo 249 (239 námitek, 6 odvo  lání a 4 kauzy předané z OS ČLK).

Při projednávání 258 kauz (nových i z předchozího období) bylo ve 169 (66 %) kauzách 

rozhodnutí disciplinárních orgánů OS ČLK potvrzeno a pouze v 64 (25 %) případech bylo 

rozhodnutí disciplinárních orgánů OS ČLK zrušeno a věc vrácena k novému projednání. V 

jedné kauze bylo řízení delegováno na jiné OS ČLK. V osmi kauzách bylo řízení o stížnosti 

zastaveno, neboť námitka byla podána opožděně, vzata zpět nebo podána neoprávněnou 

osobou. V jedné kauze byl vyslechnut člen oborové komise vědecké rady ČLK v přítomnosti 

disciplinárně obviněného lékaře, v jedné kauze byl předvolán obviněný lékař k podání 

vysvětlení, v 5 případech byla vyžádána zdravotnická dokumentace.

V rámci dvou odvolacích řízení ve druhém stupni Čestná rada ČLK potvrdila rozhodnutí ČR 
OS ČLK.

V první instanci řešila čestná rada ČLK pět kauz. Ve třech případech bylo řízení zastaveno, 

dvakrát bylo řízení odročeno.

Byly projednány tři žádosti o zahlazení disciplinárního opatření. Dvě byly kladně posouzeny, 

v jednom případě nebylo zahlazení třeba, protože lékař byl sice vinen, ale disciplinární opatření 

nebylo uloženo, protože projednání splnilo svůj účel. 

Institut disciplinárního opatření pro nečinnost nebyl uplatněn. Místo udělování pokut jsme dali 

přednost osobnímu jednání s členy okresních disciplinárních orgánů a možnosti právní i 

odborné pomoci při řešení kauzy.

Při porovnání s předchozím obdobím je patrné, že počet projednávaných kauz poklesl o 18 

(265/283). Námitek bylo o pět více, disciplinárních řízení před čestnou radou ČLK naopak o 4 

méně (7/11).

Počet zrušovacích rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů tvoří pouze ¼ všech rozhodnutí 

okresních disciplinárních orgánů stejně jako v uplynulém období a je velmi dobrým výsledkem 

disciplinární činnosti na okresní úrovni.



Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů ČLK, 

jakož i právní kanceláři a administrativním složkám, za dobrou a profesionální spolupráci v 

nelehkém již druhým rokem trvajícím období, které postihlo nejen naši stavovskou 

organizaci, ale i celou společnost. 

V Praze dne 13. 11. 2021
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 

předseda čestné rady ČLK       




