STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČLK č. 20
o postupu při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů
České lékařské komory
§1
Tento stavovský předpis upravuje postup při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti
členů České lékařské komory (dále jen „komora“).
§2
(1) Potvrzení o profesní bezúhonnosti členů komory (dále jen „potvrzení“) se vydává na
žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař
kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem (dále jen „příslušné
okresní sdružení“).
(2) V žádosti lékař uvede:
a) příjmení (včetně příp. rodného příjmení), jméno, titul;
b) datum narození;
c) kontaktní adresu;
d) zda vedle potvrzení vystaveného v českém jazyce žádá rovněž o potvrzení vystavené
v některém či některých z následujících jazyků: anglickém, německém, francouzském,
španělském; potvrzení se vydává vždy pouze v jednom originále;
e) zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby verifikace anebo elektronická podoba certifikátu
byla na písemné vyžádání zahraničních institucí vydána;
f) místo a datum vyplnění žádosti;
g) podpis žadatele.
(3) Lékaři, kteří před svým zápisem do seznamu členů komory vykonávali povolání lékaře na
území jiného státu než České republiky, jsou povinni do jednoho měsíce od tohoto zápisu
doložit kanceláři komory potvrzení o profesní bezúhonnosti vydané profesní organizací lékařů
v tomto jiném státě. Doložení profesní bezúhonnosti se nevyžaduje tehdy, pokud lékař nebyl
členem uvedené profesní organizace, neboť členství v této organizaci nebylo podmínkou
výkonu lékařského povolání v daném státě.
(4 Správnost údajů dle předchozího odstavce ověří pověřený pracovník kanceláře příslušného
okresního sdružení a doplní o:
a) údaje o členství žadatele v komoře, jimiž se rozumí:
- datum přijetí žadatele do komory, případně datum ukončení členství v komoře
a důvod tohoto ukončení.
b) sdělení o plnění povinnosti žadatele platit členské příspěvky;
c) sdělení, zda v rámci disciplinárního řízení vedeného v minulosti proti žadateli orgány
komory bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že žadatel se disciplinárně provinil (neuvede
se v případě, že uložené disciplinární opatření bylo zahlazeno).
§3

(1) Kancelář komory na základě ověřené a doplněné písemné žádosti dle ustanovení § 2
tohoto stavovského předpisu zajistí vyhotovení potvrzení. Před vyhotovením potvrzení
kancelář komory v disciplinárním registru komory ověří zda v rámci disciplinárního řízení
vedeného v minulosti proti žadateli orgány komory bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že
žadatel se disciplinárně provinil. Dále kancelář komory ověří podle centrálního registru
lékařů, zda datum vstupu do komory uvedené na žádosti odpovídá datu v centrálním registru
lékařů. V případě, že se data neshodují či je žádost nedostatečně vyplněna, bude tato vrácena
zpět na okresní sdružení k opravě. Vyhotovené potvrzení je zasláno žadateli doporučeně ve
lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti kanceláři komory; kopie potvrzení je
na vědomí zaslána příslušnému okresnímu sdružení.
(2) Obsahem potvrzení jsou tyto náležitosti:
a) příjmení, jméno, titul a evidenční číslo žadatele;
b) datum narození žadatele;
c) uvedení údajů dle ust. § 2 odst. 3 písm. b) až c);
d) datum vystavení potvrzení, které je současně datem, k němuž se skutečnosti v něm
uvedené osvědčují;
e) podpis tajemníka komory
f) kulaté razítko komory

§4
Kancelář komory vede centrální registr vydaných potvrzení. Kancelář komory doplňuje
evidenční čísla vydaných potvrzení do centrálního registru lékařů. Součástí registru je i
seznam potvrzení, která ve smyslu ust. § 5 tohoto stavovského předpisu pozbyla platnosti.
§5
Jestliže dojde ke změně údajů, které v žádosti vyplňuje příslušné okresní sdružení (viz ust. § 2
odst. 3 tohoto stavovského předpisu), pozbývá potvrzení platnosti.
§6
Potvrzení vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto stavovského předpisu zůstávají nadále
v platnosti; ust. § 5 tohoto stavovského předpisu tímto není dotčeno.
§7
Nedílnou součástí tohoto stavovského předpisu jsou vzory:
1) žádosti o vydání potvrzení
2) potvrzení vydaného dle tohoto stavovského předpisu.
§8
(1) Tento Stavovský předpis ČLK č. 20 nabývá účinnosti dne 1. 5. 2003.

(2) Tento Stavovský předpis ČLK č. 20 byl novelizován po XVI. sjezdu ČLK s účinností od
7.6.2005 a potvrzen XVII. sjezdem ČLK.
(3) Tento Stavovský předpis ČLK č. 20 byl novelizován po XVII. sjezdu ČLK s účinností od
14.10.2006 a potvrzen XX. sjezdem ČLK.
(4) Tento Stavovský předpis ČLK č. 20 byl novelizován XXIII. sjezdem ČLK a
nabývá účinností dne 8.12.2009.

