
ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČLK č. 3/2004 

 

Ke zpracovávání odborných posudků vědeckou radou ČLK  

  pro nesmluvní zdravotnická zařízení zdravotních pojišťoven  

v případech sporů týkajících se nutné a neodkladné péče 

 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 220/1991 Sb. přijímá představenstvo 

ČLK toto závazné stanovisko, které je oficiálním výkladem ke zpracovávání odborných 

posudků vědeckou radou ČLK pro nesmluvní zdravotnická zařízení zdravotních pojišťoven v 

případech sporů týkajících se nutné a neodkladné péče. Toto stanovisko je závazné pro všechny 

členy ČLK. 

 

Článek 1 

  

V případě, že se na Českou lékařskou komoru (ČLK) obrátí nesmluvní zdravotnické zařízení 

(tj. zdravotnické zařízení, které nemá s příslušnou pojišťovnou uzavřenu smlouvu o 

poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění), jehož nárok 

na úhradu nutné a neodkladné péče ze strany zdravotní pojišťovny nebyl touto pojišťovnou 

uznán s odkazem na skutečnost, že tato péče neměla charakter nutné a neodkladné péče, ČLK 

na základě žádosti tohoto zdravotnického zařízení zajistí prostřednictvím vědecké rady ČLK 

zpracování příslušného odborného posudku. 

  

Článek 2 

 

Účelně vynaložené náklady na zpracování posudku dle článku 1 je zdravotnické zařízení 

povinno ČLK uhradit. Účelně vynaloženými náklady se rozumí zejména úhrada poskytnutá 

lékařům, kteří posudek zpracovávali, jakož i poštovní a administrativní náklady spojené se 

zasláním posudku zdravotnickému zařízení. Úhrada dle předchozí věty se vyplácí ve výši 

náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech ČLK dle ustanovení § 13 odst. 

2 Stavovského předpisu ČLK č. 17 – Finančního řádu. Posudek zpravidla zpracovává tříčlenná 

komise složená z členů ČLK pověřených ke zpracování posudku vědeckou radou ČLK. Před 

zpracováním posudku musí ČLK obdržet od příslušného zdravotnického zařízení písemný 

souhlas s úhradou účelně vynaložených nákladů dle tohoto ustanovení. Zpracovaný odborný 

posudek je zdravotnickému zařízení zasílán doporučenou poštovní zásilkou na dobírku. 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

   

(1) Toto závazné stanovisko bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 

17.11.2004 a nabývá účinnosti dnem 19.11.2004.  


