
STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY č. 21 

 

 

VEŘEJNÝ SEZNAM ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY A HOSTUJÍCÍCH 

OSOB DLE § 6a ZÁKONA č. 220/1991 Sb., O ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMOŘE, 

ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMOŘE A ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMOŘE 

 

§ 1 

 

Tento stavovský předpis upravuje vedení veřejného seznamu členů České lékařské komory a 

hostujících osob dle § 6a zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České 

stomatologické komoře a České lékárnické komoře. 

 

§ 2 

 

Česká lékařská komora (dále jen „komora“) vede veřejný seznam členů komory a seznam 

hostujících osob (dále jen „veřejné seznamy komory“). Údaje v těchto seznamech jsou veřejně 

přístupné. Nahlédnout do veřejných seznamů komory lze v sídle centrální kanceláře ČLK 

v Praze nebo prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě („internet“) na webové stránce 

komory www.lkcr.cz. 

 

   § 3 

 

(1) Veřejný seznam členů komory obsahuje vždy tyto veřejně přístupné osobní údaje:  

 

a) titul, jméno a příjmení osoby vedené ve veřejném seznamu komory (dále jen 

„lékař“), 

b) evidenční číslo, 

c) odbornost, 

d) platné licence dle Stavovského předpisu ČLK č. 11 a č. 12, 

e) absolvovaná vysoká škola, rok promoce, 

f) platný diplom celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, 

g) kontaktní údaje o pracovištích (název zdravotnického zařízení, název pracoviště, 

adresa). 

 

(2) Seznam hostujících osob obsahuje vždy tyto veřejně přístupné údaje: 

 

a) titul, jméno a příjmení osoby vedené ve veřejném seznamu komory, 

b) odbornost, 

c) obec, v níž lékař vykonává své povolání, 

d) dobu, po kterou je hostující osoba oprávněna vykonávat lékařské povolání na území 

ČR. 

 

§ 4 

 

(1) Zveřejnění nebo změny údajů uvedených v § 3 odst. 1 se ve veřejných seznamech komory 

provedou:  

 

http://www.lkcr.cz/


a) na základě osobně doručené nebo prostřednictvím pošty odeslané písemné žádosti 

lékaře doručené příslušnému okresnímu (obvodnímu) sdružení, jehož je lékař členem, 

nebo 

b) prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na webové stránce komory 

doručených osobně nebo odeslaných prostřednictvím pošty příslušnému okresnímu 

(obvodnímu) sdružení, jehož je lékař členem.  

 

(2) Žádost dle odst. 1 písm. a) musí obsahovat:  

 

a) jméno, příjmení, datum narození, evidenční číslo,  

b) osobní údaje, o jejichž uveřejnění nebo změnu ve veřejných seznamech komory žádá, 

c) příslušné originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů v listinné podobě dle § 3 odst. 

1, které tvoří nedílnou přílohu žádosti,  

d) datum a vlastnoruční podpis lékaře. 

 

(3) Žádost dle odst. 1 písm. b) musí obsahovat: 

 

a) vyplněný formulář, 

b) příslušné originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů v listinné podobě dle § 3 odst. 

1, které tvoří nedílnou přílohu žádosti, 

c) datum a vlastnoruční podpis. 

 

§ 5 

 

(1) Komora zveřejní ve veřejném seznamu členů komory na žádost lékaře i další doplňující 

údaje o lékaři, které se váží k výkonu jeho povolání. Doplňujícími údaji, které se váží k výkonu 

povolání, jsou: 

 

a) obor, ve kterém lékař vykonává odbornou praxi, 

b) telefon – pevná linka, 

c) telefon – mobil, 

d) e-mail, 

e) webové stránky, 

f) ordinační hodiny, 

g) pojišťovny, se kterými má ZZ uzavřenou smlouvu, 

h) ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotních služeb. 

 

(2) Zveřejnění, změny nebo odstranění doplňujících údajů o lékaři dle odstavce 1 se ve 

veřejném seznamu členů komory provedou prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných 

na webové stránce komory.  

 

§ 6 

 

Údaje vedené ve veřejných seznamech komory jsou průběžně aktualizovány pověřenými 

pracovníky komory, a to na základě změn těchto údajů, o nichž byla komora informována.   

 

§ 7 

 

(1) Tento Stavovský předpis ČLK č. 21 byl schválen představenstvem komory dne 27.07.2007 

a nabývá účinnosti dnem 07.08.2007. 



 

(2) Tento Stavovský předpis ČLK č. 21 byl schválen představenstvem komory dne 03.08.2012 

a nabývá účinnosti dnem 01.09.2012 a byl potvrzen XXVI. sjezdem delegátů ČLK dne 

03.11.2012. 


