
 

 

DOPORUČENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČLK č. 1/2013 

 

K výkonu funkce členů ČLK pověřených komorou účastí ve výběrových komisích pro 

zajišťování sítě smluvních poskytovatelů zdravotních pojišťoven a pro obsazování 

vedoucích funkcí ve zdravotnictví 

 

 

Článek 1 

 

Toto doporučení upravuje kritéria, ke kterým by členové ČLK měli přihlížet při výběru 

vhodného uchazeče, jsou-li pověřeni komorou: 

 

a) účastí ve výběrových komisích pro zajišťování sítě smluvních poskytovatelů 

zdravotních pojišťoven podle právních předpisů upravujících toto zajišťování1, 

b) účastí ve výběrových komisích pro obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví podle 

právních předpisů upravujících toto obsazování. 

 

Článek 2 

Představenstvo okresního nebo obvodního sdružení ČLK by mělo do výběrových komisí podle 

článku 1 nominovat vždy nestranného zástupce ČLK. 

 

Článek 3 

 

(1) Člen ČLK pověřený komorou účastí v některé z výběrových komisí podle článku 1 by se 

měl při svém rozhodování řídit zejména skutečnostmi: 

 

a) zda je uchazeč členem ČLK, 

b) zda uchazeč řádně a včas hradí příspěvky na činnost ČLK podle Stavovského předpisu 

ČLK č. 7, 

c) zda je uchazeč držitelem diplomu celoživotního vzdělávání ČLK podle Stavovského 

předpisu ČLK č. 16, 

d) zda je uchazeč držitelem osvědčení pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve 

zdravotnickém zařízení podle Stavovského předpisu ČLK č. 11, 

e) zda je uchazeč držitelem funkčních licencí podle Stavovského předpisu ČLK č. 12 

v případě, že součástí druhu zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, je 

provádění specializovaných metod uvedených ve Stavovském předpisu ČLK č. 12, 

f) zda je uchazeč profesně bezúhonný podle Stavovského předpisu ČLK č. 4. 

 
(2) Pokud uchazeč, který je řádným členem ČLK, splňuje odborné požadavky a zároveň je 

schopen doložit potřebné personální, technické a věcné vybavení, mělo by být stanovisko člena 

ČLK pověřeného komorou ve výběrové komisi podle článku 1 písm. a) vždy kladné. 

 

(3) Člen ČLK pověřený komorou ve výběrové komisi podle článku 1 písm. a) nemá právo 

svévolně bránit členům ČLK, kteří splňují požadavky v rozsahu článku 2 v tom, aby si otevřeli 

soukromou lékařskou praxi a uzavřeli smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  

 

 

 
1§ 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 



 

 

 

Článek 4 

 

(1) Pokud je uchazečů o smlouvu s pojišťovnami více a všichni splňují podmínky potřebné 

odbornosti a personálního vybavení, měl by zástupce ČLK dle okolností upřednostnit 

soukromého lékaře, který je členem komory, před zdravotnickým řetězcem.  

 

(2) Uchazeč dle článku 1 písm. a) má právo získat informaci o tom, jak hlasoval člen ČLK 

pověřený komorou. V případě negativního stanoviska je člen ČLK pověřený komorou povinen 

své rozhodnutí lékaři písemně zdůvodnit. Žádost o stanovisko se podává představenstvu 

příslušného okresního či obvodního sdružení ČLK. 

 

Článek 5 

 

(1) Toto Doporučení představenstva ČLK č. 1/2013 bylo projednáno a schváleno 

představenstvem ČLK dne 26.07.2013 a nabývá účinnosti dnem 05.08.2013. 

 

(2) Toto Doporučení představenstva ČLK č. 1/2013 bylo novelizováno a schváleno 

představenstvem ČLK dne 29.04.2022 a nabývá účinnosti dnem 09.05.2022. 

 


