
Závazné stanovisko č. 1/1999 České lékařské komory 
 
- k využití licencí pro účely smluv s VZP (čl. č. 3)  
- ke stanovení velikosti úvazku primáře/přednosty lůžkového oddělení (čl. č. 4)  
- k definici komplementu (čl. č. 5)  
- k definici vyšetření statim (čl. č. 6)  
 
Východiska:  
 
Česká lékařská komora, ustavená ze zákona č. 220 / 1991 Sb., je oprávněna podle § 2 odst. 2 
písm. i) citovaného zákona vydávat závazná stanoviska. Česká lékařská komora 
prostřednictvím sjezdu delegátů, podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) citovaného zákona 
stanoví první podzákonný statutární předpis České lékařské komory - Organizační řád ČLK 
(SP 1). Organizační řád, jeho § 7 odst. 2  písm. a) stanoví povinnost člena vykonávat povolání 
lékaře mimo jiné v souladu se závaznými stanovisky ČLK. Závazná stanoviska schvaluje a 
vydává představenstvo České lékařské komory podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. g) zákona 
č. 220/ 1991 Sb.  
 
Působnost :  
 
Toto Závazné stanovisko ČLK je podle ustanovení § 1 odst. 1, 2, 3 zákona č. 220/1991 Sb., 
platné pro všechny členy České lékařské komory na území České republiky.  
 
-----------------------------------------------  
článek 1 : zrušen ke dni 31. 12. 2000  
článek 2 : zrušen ke dni 31. 12. 2000  
-----------------------------------------------  
 
Na zasedání představenstva ČLK v lednu 1997 byl schválen článek číslo 3 Závazného 
stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku jsou uvedeny kódy odborností (většinou 
interdisciplinárních oborů) a k tomu jsou přiřazeny licence vydané dle SP č. 11 - Licenční řád 
ČLK, které opravňují jejich držitele žádat zdravotní pojišťovnu o smlouvu v dané odbornosti.  
 
článek 3 :  
kód 003 - LSPP (LPS) - licence v oboru všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, 
chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína , pediatrie,  urgentní  
                medicína  
kód 102 - angiologie - licence v oboru angiologie   
kód 128 - pracoviště hemodialýzy - licence v oboru nefrologie  
kód 602 - popáleninová medicína - licence v oboru plastická chirurgie, chirurgie  
kód 605 - orální a maxiofaciální chirurgie licence v oboru maxiofaciální chirurgie  
kód 709 - urgentní medicína - licence v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní 
lékařství, chirurgie, urgentní medicína, pediatrie  
kód 813 - laboratoř alergologická a imunologická - licence v oboru lékařská alergologie a                               
                 klinická imunologie  
kód 814 - laboratoř toxikologická  - licence v oboru klinická farmakologie, soudní lékařství  
kód 815 - laboratoř nukleární medicíny - licence v oboru nukleární medicína  
kód 817 - laboratoř klinické cytologie - licence v oboru gynekologie a porodnictví, patologie  
 
Účinnost :   



 
Tento článek č. 3 Závazného stanoviska ČLK č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. 3. 1997.  
Tento článek č. 3 Závazného stanoviska ČLK č. 1/1999 byl novelizován představenstvem 
ČLK dne 4.11. 2017 a nabývá účinnosti dne 13.11.2017.  
 
-----------------------------------------  
Na zasedání představenstva ČLK v lednu 1998 byl schválen článek číslo 4 Závazného 
stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku jsou stanoveny velikosti úvazku přednosty/ primáře 
lůžkového oddělení.  
článek 4 :  
Přednosta / primář akutního lůžkového oddělení pracuje v úvazku 1,0. Výjimečně ve 
zdůvodněných případech na základě dohody mezi lůžkovým zařízením a primářem může být 
úvazek snížen až na 0,8. Při tomto zkrácení musí být zajištěna náhrada lékařem splňujícím 
kvalifikační podmínky pro primáře a takovýto stav musí být pracovně-právně upraven. 
Vedoucí lékař / primář oddělení zajišťující následnou lůžkovou péči pracuje v úvazku 
minimálně 0,6.  
 
Účinnost :  
Tento článek č. 4 novelizuje Závazné stanovisko ČLK č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999. 
Tento článek č. 4 byl novelizován představenstvem ČLK dne 26. 3. 2011 a nabývá účinnosti 
dne 6. 4. 2011.  
----------------------------------------  
Na zasedání představenstva ČLK v listopadu 1998 byl schválen článek číslo 5 Závazného 
stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku je definován komplement.  
článek 5 : 
Oborem komplementu se rozumí taková činnost některých lékařských oborů, která je 
převážně diagnostického charakteru a vytváří podklady pro kvalitní léčebnou a preventivní 
činnost, není však přímým výkonem léčebné činnosti. Touto skutečností není nijak dotčena 
možnost lékařů oborů komplementu vykonávat i přímou léčebnou činnost, pokud obor 
komplementu má ve své náplni jak činnost, která odpovídá definici komplementu, tak přímou 
léčebnou aktivitu.  
---------------------------------------  
Na zasedání představenstva ČLK v listopadu 1998 byl schválen článek číslo 6 Závazného 
stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku je definováno statim vyšetření.  
článek 6 :  
Statim vyšetření je neodkladné vyšetření indikované ošetřujícím lékařem k diagnostickému či 
léčebnému rozhodnutí v souvislosti s možným bezprostředním ohrožením života nebo zdraví 
pacienta.  
Účinnost :  
Tyto články č. 5 a č. 6 novelizují Závazné stanovisko ČLK č. 1 a nabývají účinnosti dnem 1. 
1. 1999.  
 
 
 


