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k rukám 
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMa 

předseda výboru  
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP 

 
na vědomí: 

členům výboru ČDS ČLS JEP 
členům ČDS ČLS JEP 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP 
 
 

V Praze dne 8. 12. 2022 
 
Nesouhlas se zřízením Podologické sekce ČDS ČLS JEP a návrh na její zrušení z důvodu rozporu se 
stanovami ČLS JEP 
 
Vážený pane profesore,  
obracím se na Vás na základě usnesení XVIII. Sjezdu Sdružení ambulantních dermatoveneroglogů v ČR 
(SAD) konaného ve dnech 25. a 26. listopadu 2022 ve věci Podologické sekce ČDS ČLS JEP, která byla 
zřízena rozhodnutím výboru ČDS JEP ze dne 7. ledna 2021.  
 
Sjezd SAD jako nejvyšší orgán SAD diskutoval zřízení Podologické sekce ČDS ČLS JEP a ve svém usnesení 
zásadně nesouhlasí se vznikem Podologické sekce ČDS ČLS JEP a zapojením podologů do činnosti ČDS 
ČLS JEP. Sjezd SAD také usnesením zavázal Koordinační výbor SAD, aby toto usnesení zaslal Výboru ČDS 
ČLS JEP a také na všechny členy ČDS ČLS JEP.  
 
K hlavním úkolům ČDS patří dle webové prezentace ČDS ČLS JEP „dohled nad odborným (výchova 
nových lékařů, pořádání doškolovacích akcí) a vědeckým (vědecké kongresy, vydávání odborných 
časopisů a publikací) rozvojem oboru a jeho prezentaci doma i v zahraničí“1. 
 
Sjezd SAD formuloval výše uvedené usnesení, neboť ČDS ČLS JEP je odbornou lékařskou společností 
vysoce specializovaných odborníků, členství nezdravotnických pracovníků ohrožuje kredibilitu oboru a 
zapojení nezdravotnických pracovníků je dle názorů SAD v rozporu s cílem a posláním odborné 
společnosti. 
 
Vážený pane profesore, dle platných Stanov ČLS JEP §7 je Výbor organizační složky ČLS JEP oprávněn 
vytvářet a rušit sekce organizační složky a dle §7 písm. d). Tyto návrhy předkládá ke schválení 
nejbližšímu shromáždění členů2. Vzhledem k tomu, že dle webu ČDS ČLS JEP proběhlo poslední 
shromáždění členů ČDS ČLS JEP dne 14. 12. 20173 a ani v zápisech z jednání výboru ČDS ČLJ JEP4 není 
zmínka o organizaci shromáždění členů, důvodně se domníváme, že dosud nebyl naplněn požadavek 
Stanov ČLS JEP, aby bylo rozhodnutí o vytvoření Podologické sekce ČDS ČLS JEP schváleno nejbližším 
shromážděním členů, vytvoření sekce je tedy dle našeho názoru zapotřebí považovat za neplatné, a to 
až do okamžiku schválení dle Stanov ČLS JEP.   

 
1 https://www.derm.cz/; cit. 29.11.2022 
2 https://www.cls.cz/media/document/943a20d26e10871cf99a769a8dc24f80.pdf 
3 https://www.derm.cz/vybor/zapisy-ze-schuzi/ad9-zapis-ze-shromazdeni-clenu/, cit. 29.11.2022 
4 https://www.derm.cz/vybor/zapisy-ze-schuzi/, cit. 29.11.2022 
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Pro Vaši referenci zasílám níže celé znění usnesení Sjezdu SAD: 
Sjezd SAD zásadně nesouhlasí se vznikem Podologické sekce ČDS ČLS JEP. ČDS ČLS JEP je 
odbornou lékařskou společností vysoce specializovaných odborníků, členství nezdravotnických 
pracovníků ohrožuje kredibilitu oboru. 

 
 
 
S pozdravem 
MUDr. Darina Zelenková  
Předsedkyně SAD 
 
 
 


