
Abstrakt 

 Tématem této diplomové práce je „postavení a činnost České lékařské komory“. 

Jejím cílem je analyzovat roli a smysl této profesní komory v České republice a vyslovit 

závěr o její opodstatněnosti.         

 Toto téma jsem si zvolil, poněvadž se domnívám, že ačkoli profesní samospráva 

náleží k důležitým a zajímavým institutům českého právního řádu, odborná literatura se 

tomuto tématu věnuje spíše okrajově. V případě České lékařské komory (dále jen ČLK) 

platí tato charakteristika obzvlášť.        

 Práce se sestává z pěti kapitol, každá z nich pojednává o některém z aspektů této 

profesní komory. Kapitola první je úvodní a snaží se vysvětlit pojmy samosprávy a 

veřejnoprávní korporace jako neopominutelná východiska pro pochopení podstaty ČLK. 

Poslední část této kapitoly podává nástin sociologických, politologických a 

ekonomických aspektů zkoumané komory.       

 Kapitola druhá se sestává ze dvou částí. Část první této kapitoly mapuje 

historický vývoj lékařských komor na území dnešní České republiky od roku 1981, kdy 

byl v naší monarchii vydán první zákon, na jehož základě byly lékařské komory 

zřizovány, do současnosti. Část druhá pak sleduje lékařské komory ve státech střední 

Evropy a pokouší se o komparaci těchto organizací.     

 Kapitola třetí je rozdělena do dvou částí. Část první se zaměřuje na úkoly ČLK a 

zahrnuje pojednání o mezinárodní spolupráci a financování činnosti této profesní 

komory. Část druhá analyzuje organizaci ČLK, zprvu se soustředí na existenci 

okresních sdružení lékařů jako základních útvarů v rámci struktury ČLK, poté zkoumá 

orgány na okresní (obvodní) úrovni a nakonec i orgány na úrovni ústřední.  

 Kapitola čtvrtá se soustředí na otázku povinného členství všech lékařů, kteří 

vykonávají v České republice lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, v této 

stavovské organizaci; kapitola pátá zkoumá činnost ČLK.     

 Česká lékařská komora je jako profesní komora s povinným členstvím 

samosprávná nepolitická stavovská organizace s bohatou historií a mnoha partnerskými 

organizacemi v evropských státech. Závěr se snaží rozvinout úvodní hypotézu o 

odůvodněnosti a významu ČLK a obsahuje návrhy na legislativní změny. 


