
Zápis ze zasedání Rady AKKL 16. 3. 2002 
  

            Zasedání se na knihovně  III. interní kliniky 1. LFUK a VFN v Praze v sobotu 16. 

března. 2002. 

Přítomni: 

Brněnská diecéze 

            MUDr. Petr Dvořák 

                        

Českobudějovická diecéze 

            MUDr. Věra Prokešová 

Královéhradecká diecéze 

            MUDr. Jan Čáp 

            MUDr. Josef Lichý 

Olomoucká diecéze 

            MUDr. Marie Horáková 

Plzeňská diecéze: 

            omluveni 

Pražská arcidiecéze: 

            Doc. MUDr. Petr Hach 

            MUDr. Dagmar Pohunková 

            MUDr. Slavoj Brichcín 

Zástupce FEAMC (předseda) 

            Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. 

pozvaný host: 

            Mgr. MUDr. Miloslav Nesyba 

  

Schůze byla zahájena v 10,30 hod. modlitbou, kterou přednesl Dr. Nesyba. Po kontrole 

prezence podal 

  

doc. MUDr. Pater Hach, CSc. zprávu o činnosti AKKL za minulý rok: 

Většina kolegií vyvíjí pravidelnou činnost, jedinou diecézní, kde se nepodařilo ustanovit KKL 

formálně zůstává diecéze Litoměřická 

Ve spolupráci s Dr. Svobodovou, pokladnicí AKKL, bylo založené konto u 

Československé obchodní banky, a.s.: číslo účtu 171320594/0300. V loňském roce 

na konto dorazil příspěvek pouze z Hradce Králové. Doc. Hach vyzývá všechna 

kolegia, aby uhradila příspěvek za rok 2002 ve výši 100.- Kč za platícího člena. 

Zatím totiž příspěvky do EAMC i FIAMC (2 USD ročně za každého člena) hradí 

pražská organizace. Bylo by také dobře přispívat na zahraniční cesty, protože 

osobní kontakty jsou důležité. 

Byla podepsána dohoda s Českou křesťanskou akademií (ČKA).      AKKL 

se stala kolektivním členem ČKA s právem přispívat na činnost podle svých 

možností. AKKL by měla fungovat jako biologicko-medicínské sekce ČKA. Je 

možno inzerovat naše akce a propagovat činnost ve Zpravodaji ČKA a publikovat 

v časopise Universim. Spolupráce s ČKA je různá v jednotlivých diecézích. 

Doc. Hach se zúčastnil schůze výboru FEAMC v Manchesteru na jaře 2001 a 

setkal se s jeho představiteli letos v Římě. Setkal se se vstřícností a snahou pomoci. 



Prof. Šipr vydává časopis Scripta Bioethica, vyšlo již druhé číslo 2. ročníku. 

V termínu 18.-.19. října bude v Brně konference, připomínající deset let oficiální 

činnosti katolických lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na téma Začátek a 

konec lidského života. Přihlášky byly rozdány. 

V prosinci 2001uspořádala Jihočeská univerzita seminář na téma dialog vědy 

a církve, na němž bylo zastoupení KKL z Českých Budějovic, Plzně, Brna a 

z Prahy.  Ukázala se mezera mezi současnou teologií a biologickou vědou a 

k jejímu vyplnění je potřeba dobré vůle z obou stran. Současná věda má dost 

možností, jak vybavit teologii pregnantními argumenty. 

V minulém roce se konat konzultační den pro biskupy o reprodukční 

medicíně a klonování v Emauzích.  Zúčastnila se řada představitelů evangelických 

církví, ze strany katolických biskupů byl zájem menší (přítomni biskupové Paďour 

a Radovský). 

Loni se objevil mezi nezbytnými požadavky k atestaci z gynekologie a 

porodnictví provézt prakticky umělé přerušení těhotenství. Tím by se zcela 

znemožnil přístup k tomuto oboru katolickým lékařům. Jde o problém obecný, 

nejen v postkomunistických zemích, v naší zemí je ale počet věřících gynekologů 

porodníků obzvláště malý. Díky iniciativě Mgr. MUDr. Nesyby se podařilo změnit 

požadavek na zvládnout evakuaci těhotné dělohy. Lékař může provádět jen 

v případě potratů a odumřelého plodu. 

Koncem roku 2001 byla ustavena nová Etická komise MZ, jejíž předsedkyní 

e stala MUDr. Dagmar Pohunková, která doporučila řadu dalších členů. 

  

Vystoupení prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc., předsedy FEAMC 

            Schůze výboru FEAMC bude 12.-14.4. ve Varšavě. Zúčastní se MUDr. 

D. Pohunková, po diskusi odsouhlasila účast MUDr. V. Prokešová. Je potřeba 

vypracovat zprávu, všechna kolegia dostala za úkol dodat podklady Dr. Čápovi 

mailem na adresu capj@lfhk.cuni.cz. Zpráva by měla být zaměřena na úspěchy a 

problémy v dané zemi, které by byly zajímavé pro statní členské země. 

            Byl zvolen programový výbor pro celosvětový kongres FIAMC v Bratislavě 

v roce 2004. Předsedou je Dr. Glaza a členkou Dr. Pohunková. Na schůzi ve 

Varšavě bude projednán program, návrhy na referáty prosí prof. Marek oznámit 

mailem co nejdříve. 

            1. 4. září 2002 se uskuteční kongres FIAMC v Soulu. Zúčastní se prof. 

Marek s referátem Identita katolických lékařů v pluralistickém světě, prosí o 

podněty k této tematice. Dalšímu účastníkovi uhradí FIAMC pobyt, ebeny. 

zájemce sdělí kolegia z Brna nebo Olomouci do konce března mailem prof. 

Markovi a zároveň doc. Hachovi. 

  

Doc. Hach referoval o 9. konferenci Papežské akademie v Římě v únoru 2002 na 

témě Důstojnost lidství jako základ přirozeného práva. V přednáškách i rozpravách 

bylo argumentováno především klasickými autoritami – řeckými filozofy a 

církevními otci.  Je otázka, zda existují i reflexe současné. Z konference vyjde 

sborník v 6 jazycích. 

  



MUDr. Mgr. Nesyba informoval o setkání katolických gynekologů a porodníků 

v Římě v červnu 2001. Na setkání byla mapována situace ve světě. Další setkání 

bude letos 23.-.27. října a Dr. Nesyba je přihlášen. 

V září 2001 vyšly nové požadavky k atestaci z gynekologie, podmínkou bylo 

provedení 20 potratů a interrupce byla požadování při praktické zkoušce. První 

protesty u ředitele IPVZ a na MR se nesetkaly s žádnou odezvou. Otec Dr. Kubíček 

dostal na dopis MZ vyhýbavou odpověď, kde byl pouze změněn název z přerušení 

těhotenství na evakuace těhotné dělohy. Věci se ujal poslanec Dr. Janeček a 

senátorka Dr. Roithová. Dr. Rothová obdržela ujištění Katedry gynekologie a 

porodnictví, že odmítnutí provést potrat z důvodů náboženského přesvědčení bud 

plně respektováno, arestanti musí zvládnout evakuaci dutiny děložní včetně 

použití prostaglandinů a sectio minor při samovolném potratu nebo odumření 

plodu. 

Dr. Pohunková poukázala na to, že legislativní odbor MZ nevydal právo 

lékaře na výhradu svědomí oficiálně, šlo jen o ústní prohlášení ministra Bojara. 

Toto právo existuje jen v kodexu ČLK. V připravovaném zákoně o zdravotní péči 

není zakotveno jediné právo lékaře. 

Prof. Marek zmínil absenci katolického gynekologa v nemocnici Pod 

Petřínem a v celé Praze, byl by potřebný pro věřící pacientky.   Nemocnice Pod 

Petřínem je ve špatné finanční situaci, není myslitelné oddělení lůžkové. Zřízení 

ambulance naráží na chybění odborníka. 

  

MUDr. Pohunková referovala o práci Etické komise Ministerstva zdravotnictví 

ČR. 

Bioetická konvence Řídícího výboru pro biotiku Rady Evropy byla ratifikována 

naším parlamentem a od 1.10.2001 je součástí našeho právního řádu jako norma 

nadřazená zákonům. Vznikla tak potřeba nových zákonů. Etická komise MZ, jejíž 

předsedkyní se stala Dr. Pohunková a členy několik členů KKL má za úkol 

vyjadřovat se k návrhům zákonů, rozpracovávat protokoly Rady Evropy. 

            Skupina vědců připravila návrh zákona o buněčné teorii, vycházející vstříc 

potřebám vědců a málo reflektující etické problémy. Nejprve by měl být přijat 

zákon o ochraně embryí a asistované reprodukci (tato činnost není u nás nijak 

legislativně regulována). MZ se zdá být tomuto postupu nakloněno. 

            Problém vznikl s prodejem lidských kadaverosních orgánů. Obchodování 

není podle našich zákonů trestné, transplantační zákon nebyl dosud přijat. 

  

Dr. Čáp informoval i iniciativě otce Bernarda z Jablonného v Podještědí uspořádat 

dne 29. 9. 2002 pouť lékařů ke svaté Zdislavě. Akce bude propagována 

jednotlivým i kolegii, součástí připraveného programu by mohla být přednáška. 

  

Shrnutí úkolů pro všechna kolegia: 

        Do konce března zaslat Dr. Čápovi na adresu capj@lfhk.cuni.cz stručnou 

zprávu o činnosti KKL za uplynulého půl roku, počet členů jméno předsedy 

(pro vypracování souhrnné zprávy o činnosti AKKL pro výbor FEAMC 

v dubnu) 



        Navrhnout event. zájemce o účast na kongresu FIAMC v Soulu 

(Dr. Hachovi a prof. Markovi do konce března) 

        Navrhnout témata a přednášející na kongres v Bratislavě v roce 2004 

(Dr. Hachovi a prof. Markovi do konce března) 

        Zaplatit příspěvky ve výši 100,- Kč na člena na účet AKKL u 

Československé obchodní banky, a.s.: číslo účtu 171320594/0300 

  

  

Zapsal Dr. Čáp 


