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Činnost VR ČLK 
 

 Vědecká rada byla svolána v uplynulém roce osmkrát, 
z toho jedno její zasedání bylo společné s předsedy 
Oborových komisí Vědecké rady ČLK. 
 

 Vzhledem k projednávání novely zákona č. 95/2005 Sb., 
byla problematika postgraduálního vzdělávání lékařů 
stěžejním tématem, kterým se Vědecká rada ČLK na svých 
zasedáních v tomto období zabývala. Po přijetí novely 
zákona, se kterou ČLK vyjádřila nesouhlas, vědecká rada 
připomínkovala prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.  
 

 Vědecká rada na svých zasedáních projednávala návrh 
zákona o univerzitních nemocnicích a doporučila jeho 
stažení.   

  



 
 

Stanoviska schválena VR ČLK v roce 2016 

 
 Společné stanovisko České lékařské komory a Komory 

veterinárních lékařů k používání antimikrobiálních látek 
a k problému mikrobiálních rezistencí 

  
 Stanovisko k nárůstu administrativy ve zdravotnictví 
  
 Stanovisko ke vzniku a činnosti Pracovní skupiny pro 

dětskou paliativní péči 
   
 Terapie osteoartrózy pomocí kmenových buněk 
   
  

 



Akreditace školících pracovišť, licence 
školitelů a odborné posudky v období  

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 
 
 Oborové komise Vědecké rady posoudily 15 akreditací školících 

pracovišť a 29 licencí školitelů.  
 
 Funkční licence vydané od 1. 1. 2016  do 31. 12. 2016 Českou 

lékařskou komorou: 100 
 

 Odborné posudky – 92 žádostí 
 

 Přezkoušení lékařů u Oborových komisí Vědecké rady na 
základě žádosti o licenci vedoucího lékaře a primáře – 35 
lékařů 
 

  
 



Odborné posudky VR ČLK 2016 
Žadatelé Počet ukončené U žádosti 

více než 1 
OP 

Postup 
lékařů 
lege artis 

Postup 
lékařů 
non 
lege 
artis 
 

zrušeno 

OS 63 61 5 48 13 1 

ČR 3 3 3 

RK 

Lékař 18 17 9 8 1 

Zdrav. 
zařízení 

8 7 1 6 1 1 



Stanoviska schválena VR ČLK v roce 2017 

 K zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční 
čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“ – opakovaně negativní 
stanovisko 

 
 

 Stanovisko k podávání opiodů v přednemocniční péči u náhlých 
příhod břišních.  V tomto stanovisku se Vědecká rada shodla na tom, že 
v odůvodněných  a řádně zdokumentovaných případech lze v 
přednemocniční péči podat opioidy pacientům s podezřením na náhlou 
příhodou břišní. 
 
 

 Stanovisko Vědecké rady ČLK ve věci klinických studií – vědecká rada 
se shodla na výkladu, že i sběr dat pro klinické studie je vědecko-výzkumnou 
činností. O toto stanovisko jsme byli požádáni lékaři, kterým finanční úřad 
tento výklad rozporoval.  

  
  
  

 



Novelizace Závazných stanovisek ČLK 
 

 Novelizace článku 3 Závazného stanoviska ČLK č. 
1/1999  
 

 Doporučila novelizaci Závazného stanoviska ČLK  
č.2/2011 – Vedoucí lékař hospicu  V tomto případě 
byla vědecká rada navrhla rozšířit možnost vykonávat 
funkci vedoucího lékaře v hospicu i na lékaře s  
odborností onkologie a psychiatrie 



Akreditace školících pracovišť, licence školitelů a 
odborné posudky v období   

1. 1. 2017 – 23. 10. 2017 
 

 Oborové komise Vědecké rady posoudili 11 akreditací školících 
pracovišť a 27 licencí školitelů.  
 

 Funkční licence vydané od 1. 1. 2017  do 23. 10. 2017 Českou 
lékařskou komorou: 91 

  
 Odborné posudky – 81 žádostí 

 
  Přezkoušení lékařů u Oborových komisí Vědecké 

rady na základě žádosti o licenci vedoucího lékaře a 
primáře – 24 lékařů 
 

  
 



Odborné posudky VR ČLK 2017 
Žadatelé Počet ukončené U žádosti 

více než 1 
OP 

Postup 
lékařů 
lege artis 

Postup 
lékařů 
non lege 
artis 

Zrušeno 

OS  
 

67 37 5 24 13 

ČR 1 

RK 

lékař 10 6 5 1 1 

Zdrav. 
zařízení 

3 2 2 1 



 
 

  Děkuji všem členům Vědecké 
rady ČLK a oborových komisí za 
jejich náročnou a mnohdy 
veřejností nedostatečně 
oceněnou práci.  
 



prof. MUDr. Jan Hořejší, Dr.Sc. 



Děkuji Vám za pozornost  
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