
Seminář ČLK v Poslanecké sněmovně 
 
   Česká lékařská komora uspořádala 3.dubna v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Ing. Jiřího 
Carbola (KDU-ČSL) seminář na téma „Právní postavení českého lékaře“. Na semináři 
vystoupili se svými příspěvky na téma důležitosti profesní lékařské samosprávy pro 
zajišťování kvalitní lékařské péče předseda výboru pro zdravotnictví MUDr. David 
Rath (ČSSD) a členové zdravotního výboru Soňa Marková (KSČM) a Ing. Ludvík 
Hovorka (KDU-ČSL).  
    
   Je jistě škoda, že nikdo další z 200 zákonodárců neměl zájem slyšet o problémech, jež 
lékařům způsobují zákony, které právě poslanci schvalují. Na tyto problémy upozornil 
v úvodní části svého vystoupení prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, který poté v druhé 
části představil činnost České lékařské komory, jako nezávislé profesní samosprávy 
lékařů. 
 
   O činnosti svých lékařských komor poté referovali zahraniční hosté: 
 
Rakousko: Dr.Felix Wallner – ředitel kanceláře Hornorakouské komory 
 
   Rakouská lékařská komora byla založena v rámci Rakousko-Uherska v roce 1891 a se 
širšími kompetencemi byla obnovena po válce v roce 1949. V roce 1998 byla reformována 
tak, že vznikly speciální orgány pro lékaře zaměstnance, pro soukromé lékaře a pro 
stomatology. Vzhledem k tomu, že síla jednotné komory naháněla opakovaně vládám hrůzu, 
byla z komory v roce 2006 administrativně vyčleněna stomatologická komora. 
   Rakouská komora má velmi složitou vnitřní strukturu, ale zároveň disponuje obrovským 
majetkem a velmi širokými kompetencemi, které respektují korporativistický charakter 
Rakouské republiky.  
 
   Základní úkoly Rakouské komory: 
1) Legislativa:  
- Vyjadřuje se ke všem návrhům zákonů a jiných právních norem týkajících se zdravotnictví. 
2) Zdravotní pojištění:  
- Rozhoduje o regionální distribuci smluvních vztahů 
- Vybírá lékaře pro uzavření smluvních vztahů s pojišťovnami 
-Vyjednává jménem všech lékařů s pojišťovnami o obsahu smluv a o výši úhrad za zdravotní 
péči 
3) Nemocnice a lékaři zaměstnanci :  
- Vyjednává o platech, pracovních podmínkách, příplatcích a odměnách pro všechny lékaře 
zaměstnance 
- Vyjednává o podílech na přímých platbách od privátních pacientů ošetřovaných 
v nemocnicích 
4) Komora vede registr lékařů 
5) Postgraduální vzdělávání:  
- Komora určuje náplň postgraduální výuky 
- Akredituje zdravotnická zařízení k postgraduálnímu vzdělávání 
- Provádí atestační zkoušky 
- Vydává licence pro praktické lékaře i lékaře specialisty 
6) Penzijní a zdravotní pojištění pro lékaře 
7) Disciplinární pravomoc vůči všem lékařům 



8) Servis pro členy 
9) Propagace lékařského stavu a ovlivňování veřejného mínění ve prospěch lékařů a jejich 
zájmů  
 
   Základní principy fungování Rakouské lékařské komory: 
- Nezávislá právnická osoba zřízená zákonem 
- Povinné členství pro všechny lékaře 
- Finanční nezávislost na státu 
- Samospráva demokraticky volená lékaři 
- Nezávislost na státní moci 
 
 
Německo: Dr. Frank Ulrich Montgomery – prezident komory Svobodného státu Hamburg a 
viceprezident Lékařské komory Německé spolkové republiky, který je zároveň 
viceprezidentem Stálého výboru Evropských lékařů (CPME ) 
 
Motto: „Vláda by měla dělat pro lidi pouze to, co si lidé nedokáží pro sebe udělat sami.“ 
Abraham Lincoln 
 
   V Německu se lékařská samospráva skládá z několika vrstev. Všichni praktikující lékaři 
musí být členy některé spolkové komory (ÄK) a všichni soukromí lékaři pracující pro 
zdravotní pojišťovny musí být navíc členy organizací smluvních lékařů ( Kassenärztliche 
Vereinigung ).  
   
  KV:  
   Tyto organizace vyjednávají s pojišťovnami každoročně o kolektivních smlouvách a 
rozhodují o rozdělení příjmů pro jednotlivé smluvní lékaře podle místním podmínkám 
přizpůsobených celostátních pravidel. Organizace smluvních lékařů jsou rovněž odpovědné za 
zajištění dostupnosti a kvality ambulantní péče. A hájí zájmy svých členů v politice i ve 
sdělovacích prostředcích. 
  ÄK:  
   Lékařské komory představují zákonem ustanovené lékařské samosprávy v jednotlivých 
spolkových zemích. Hájí profesní zájmy všech lékařů. Registrují lékaře a vykonávají nad nimi 
dohled. Regulují a provádí postgraduální vzdělávání i celoživotní vzdělávání lékařů. Zatím co 
stát je zodpovědný za vydávání lékařských diplomů pro absolventy lékařských fakult i pro 
cizince, tak komory určují podmínky specializační vzdělávání, zajišťují specializační zkoušky 
a vydávají licence pro jednotlivé lékařské specializace. Komory pochopitelně také zajišťují 
vysoký etický a odborný standard výkonu lékařského povolání. 
   Spolková komora ( Bundesärztekammer ) sjednocuje 17 zemských komor, koordinuje jejich 
činnost, hájí zájmy společné lékařům celého Německa a vyrovnává regionální rozdíly. 
Spolková komora má lékovou komisi složenou ze 40 řádných členů a 110 externích 
konzultantů. Dále pak vědeckou radu složenou z 37 předních odborníků z jednotlivých oborů, 
která je poradním orgánem vlády a vydává léčebně diagnostická doporučení. 
 
   Lékařské samosprávy jsou finančně nezávislé právnické osoby. Lékařská komora stojí 
lékaře v průměru 0,6% hrubého příjmu a členství v KV přijde soukromé lékaře na cca. 2,0% 
jejich hrubých příjmů. Stát nepřispívá na činnost nijak, což je jedna ze záruk nezávislosti na 
státní moci.  
 
 



Francie: Dr. Xaver Deau – vedoucí oddělení vzdělávání a kvalifikace L´ordre des Medecins 
               Dr. Vorhauer – generální sekretář L´ordre des Medecins 
 
   L´ordre des Medecins byl založen výnosem vlády Francouzské republiky v roce 1945 jako 
nezávislá právnická osoba financovaná z příspěvků lékařů, jejímž úkolem je obhajoba 
veřejných zájmů ve zdravotnictví, tedy zejména dohled nad dodržováním lékařské etiky, 
hájení nezávislost lékařského rozhodování, servis a pomoc lékařům.  
   V roce 1981 komora sice čelila politickému tlaku a hrozila jí dokonce likvidace, ale 
nakonec vládnoucí politici uznali, že nezávislá profesní samospráva lékařů pracuje v zájmu 
nejenom lékařů, ale i pacientů a to v souladu s Francouzskou ústavou.  
   Komora registruje lékaře, uznává kvalifikaci cizincům, vydává lékařům licence k výkonu 
povolání. Zajišťuje lékařům právní servis ve všech otázkách profesního života, zejména 
v oblasti smluv s pojišťovnami, pracovních smluv, kontaktů s farmaceutickým průmyslem, 
organizaci pohotovostních služeb nebo zřizování privátních praxí. 
   Komora taktéž finančně podporuje lékaře a jejich rodiny v případě nouze. 
   Komora je nezávislým poradním orgánem vlády, připomínkuje návrhy zákonů a účastní se 
jednání o změnách v organizaci a financování zdravotnictví. Je hlasem, jehož prostřednictvím 
jednají lékaři s představiteli státu. 
   Nejvýznamnější pravomocí L´ordre des Medecins  je disciplinární pravomoc vykonávaná 
vůči všem lékařům ve Francii a organizování tzv. smírčích soudů, jejichž cílem je nalézat 
řešení ve sporech mezi lékaři a pacienty i v případě sporů mezi jednotlivými lékaři. 
 
 
   Po hostech ze zahraničí přednesl JUDr. Jiří Nykodým – soudce Ústavního soudu velmi 
zajímavou přednášku na témata: 
 Dilema českého lékaře – povinnost léčit lege artis versus ekonomické limity   
 ČLK – lékařská profesní samospráva 
 
   Na závěr semináře vystoupil ředitel právního oddělení ČLK JUDr. Jan Mach s několika 
právními aktualitami. 
  
 
  Všechny prezentace naleznete v přílohách. 


