MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Zdravotnické právo
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•

Přednáší JUDr. Jan Mach
ředitel právní kanceláře ČLK
advokát se zaměřením na medicínské právo
právní zástupce řady lékařských sdružení,
ZZ a AKP ČR a AKL ČR
• pravni@clkcr.cz
• Jan.mach@ktlegal.cz

Nejaktuálnější problémy
•
•
•
•
•
•
•

Co je lege artis a kdo to posoudí
Kriminalizace lékařů v Čechách
Informovaný souhlas a nesouhlas
Ochrana osobních údajů
Řádné pojistné krytí ZZ včetně ochrany osobnosti
Léčit lege artis versus regulace úhrady
Násilí proti zdravotníkům a jejich právní ochrana

MEDICÍNSKÉ PRÁVO
Nejvýznamnější právní předpisy:
Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti
v souvislosti s aplikací biologie a medicíny
Listina základních práv a svobod - články 6,7,8,10,31
čl.6 - Každý má právo na ochranu života. Lidský život je
hoden ochrany již před narozením
čl.7 - Nedotknutelnost osoby
čl.8 - Osobní svoboda je zaručena. Ústavní zdravotní péče bez
souhlasu jen dle zákona, do 24 hodin hlásit soudu,
předběžné rozhodnutí do 7 dnů
čl.10 - Právo na ochranu osobních údajů
čl.31 - Právo na ochranu zdraví a bezplatnou zdravotní péči na
základě veřejného pojištění

MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. včetně novel
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 160/1992 Sb. o zdrav.péči v nestátních
zdrav.zařízeních
Zákon č. 95/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Zákon č. 96/2004 Sb. o způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání
Zákon č. 220/1991 Sb. o ČLK, ČSK a Č.lék.K
Zákon č. 285/2002 Sb. – transplantační zákon

MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Vyhláška MZ č.618/2006 Sb. Sb. o rámcových
smlouvách
Vyhláška MZ č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné
službě
Vyhláška MZ č. o základních a nástavbových lékařských
oborech

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
čl. 3 - Spravedlivý přístup ke zdravotní péči
čl. 4 - Profesní standardy
čl. 5 - Jakýkoli zákrok pouze se svobodným
a informovaným souhlasem
čl. 6 - Ochrana lidí neschopných dát souhlas
čl. 7 - Ochrana lidí s duševní poruchou
čl. 9 - Zřetel na dříve vyslovená přání
čl.10- Ochrana osobních údajů a právo na informace
shromážděné o zdraví
Dále: Ochrana lidského genomu, člověk jako předmět
výzkumu,transplantace, zákaz finančního zisku
z lidského těla, právo na satisfakci za porušení
práv pacienta!!!

1. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE
a) Trestní
b) Občanskoprávní
c) Pracovněprávní
d) Správní
e) Disciplinární
f) Smluvní

Podmínky právní odpovědnosti
1. JEDNÁNÍ (zpravidla protiprávní - např. postup non lege
artis)

2. NÁSLEDEK (zpravidla vznik škody - na zdraví, životě....
někdy ale stačí ohrožení chráněného zájmu
např. neposkytnutí pomoci)

3. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST MEZI ad 1 A ad 2

PODMÍNKY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI:
4. ZAVINĚNÍ
A) Úmyslné
aa) Úmysl přímý - Pachatel VĚDĚL a ZPŮSOBIL
ab) Úmysl nepřímý-eventuální - Pachatel VĚDĚL A BYL
SROZUMĚN

B) Z nedbalosti
ba) Nedbalost vědomá - Pachatel VĚDĚL A SPOLÉHAL
bb) Nedbalost nevědomá - Pachatel NEVĚDĚL, ALE VĚDĚT
MĚL A MOHL

U ODPOVĚDNOSTI ZA VÝSLEDEK
(zejména škoda vzniklá povahou použitého
nástroje, věci, nebo léku)
1. POUŽITÍ PŘÍSTROJE, LÉKU, VĚCI...(třeba
i správné)
2. VZNIK ŠKODY (újma na zdraví, úmrtí...)

3. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST MEZI ad 1 A ad 2.

NEJČASTĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY PŘI
VÝKONU LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ:
 Ublížení na zdraví z nedbalosti
 Neposkytnutí pomoci
 Neoprávněné nakládání s osobními údaji
 Neoznámení a nepřekažení trestného činu u kterého je stanovena
povinnost oznámit nebo překazit jej všem občanům
- zejména vražda, týrání svěřené osoby
 Nedovolené přerušení těhotenství - § 227 a 228 trestního zákona
- POZOR NA CIZINKY !!!

NEJČASTĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY PŘI
VÝKONU LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ:






Podávání anabolických látek mládeži
Ohrožení pod vlivem návykové látky (nejen řidič, ale i lékař...)
Úplatkářství
Podvod
Omezování osobní svobody, zbavení osobní svobody
Poškozování cizích práv
Šíření nakažlivé choroby
Vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů

OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
1. Obecná odpovědnost za škodu = za porušení povinnosti
- S výjimkou úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené pod
vlivem návykové látky lze krýt pojištěním.
-Pozor na pojistnou smlouvu a zejména VÝLUKY z pojištění !!!
-Rámcová pojistná smlouva ČLK – zvýhodněné VIP pojištění pro členy
ČLK

2. Odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, jež mají původ
v povaze přístroje, jiné věci nebo látky
= objektivní odpovědnost za výsledek
- možnost následného regresu vůči výrobci u vadného výrobku
3. Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech
4. Odpovědnost vyplývající z práva na ochranu osobnosti

KOMUNIKACE LÉKAŘ - PACIENT
- PRÁVNÍ VÝZNAM, ÚSKALÍ ...

S pacientem NELZE NEKOMUNIKOVAT !!!

S pacientem NELZE NEKOMUNIKOVAT !!!
 POVINNOST INFORMOVAT PACIENTA a osoby, které
pacient určí. Základní informace k zajištění péče a ochraně
jejich zdraví členům domácnosti a osobám blízkým.
 Informuje zásadně LÉKAŘ u nelékařských výkonů jiný
způsobilý zdravotnický pracovník
 O ČEM ? - o účelu a povaze péče a každého výkonu
- o způsobu jejich provedení a důsledcích
- o jejich rizicích (zejména u odkladné péče)
- o jejich reálných alternativách
- o potřebném léčebném režimu

SOUHLAS

PACIENTA

- tzv. kvalifikovaný souhlas může dát jen řádně poučený pacient
- Povinnost pozitivního písemného informovaného souhlasu zatím
výjimečná, ale každý lékař je oprávněn si ho vyžádat.
Pak nelze zpochybnit poučení a souhlas!
POZITIVNÍ REVERS – viz.www.lkcr.cz
OBSAH:
- kdo, kdy, s čím vyslovil souhlas
- na jaká rizika byl upozorněn
- jaké alternativy výkonu vzal na vědomí
- poučení o léčebném režimu...
- prohlášení, že pacient rozumí, chápe a s výkonem výslovně
souhlasí, lékař s ním hovořil a odpověděl na jeho otázky
- datum a vlastnoruční podpis pacienta

NESOUHLAS

PACIENTA

- odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebný výkon, je
ošetřující LÉKAŘ POVINEN vyžádat si o tom písemné prohlášení
NEGATIVNÍ REVERS vzor viz. www.lkcr.cz
OBSAH:
- kdo, kdy, kde, komu, jaký výkon odmítl
- jakého náležitého poučení se mu dostalo, zejména na jaká
rizika pro své zdraví a případně i život byl upozorněn a zda
poučení rozumí
- prohlášení, že přes poučení výkon nadále výslovně odmítá
- podpis a datum
- odmítá-li podepsat, pak podpis svědka poučení + poučujícího
lékaře s poznámkou "pacient odmítá podepsat"

KDY LZE POSKYTOVAT PÉČI BEZ
SOUHLASU PACIENTA:
1. Jde-li o nemoci stanovené zvláštním právním předpisem
u nichž lze uložit povinné léčení (zejména choroby infekční).
2. Jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace
ohrožuje sebe nebo své okolí.
3. Není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného
vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné
k záchraně života nebo zdraví
(pacient je v bezvědomí, intoxikován, ve stavu po mozkové
komoci - není schopen platného projevu vůle).

KDY LZE POSKYTOVAT PÉČI BEZ
SOUHLASU PACIENTA:
HOSPITALIZACI BEZ SOUHLASU musí zdravotnické
zařízení do 24 hodin hlásit soudu v místě sídla ZZ.
Totéž v případě, kdy dobrovolně hospitalizovaný pacient je bez
svého souhlasu během hospitalizace OMEZEN VE VOLNÉM
POHYBU NEBO VE STYKU S VNĚJŠÍM SVĚTEM.
4. U DÍTĚTE a osoby nezpůsobilé k právním úkonům
odmítá-li zákonný zástupce či opatrovník souhlas se zdravotní
péčí, je LÉKAŘ POVINEN rozhodnout o provedení výkonu,
jestliže
a) jde o neodkladný výkon,
b) jde o výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví.

POVINNOST PRVNÍ POMOCI
§ 55 odst. 2 písm.c) zák.č. 20/1966 Sb. v platném
znění:
Každý zdravotnický pracovník je povinen poskytovat
neprodleně první pomoc každému,
a) jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život,
b) nebo vážně ohroženo jeho zdraví
c) a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem
a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči.

POVINNOST MLČENLIVOSTI
Zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem
svého povolání, s výjimkou:
a) kdy údaje poskytuje se souhlasem pacienta, který ho
povinné mlčenlivosti zprostil (vždy si raději nechat
pacientem podepsat)
b) Má-li podle právního předpisu oznamovací povinnost
c) Pro potřeby orgánů činných v trestním řízení s písemným
souhlasem soudce
d) V nezbytně nutném rozsahu pro vlastní právní ochranu
lékaře nebo ZZ v případě trestního řízení nebo soudního
sporu

Podle zákona o Policii ČR
• Při pátrání po osobě právo na informace o
době a místě poskytnutí zdravotní péče
• Za účelem identifikace neznámé mrtvoly
žádat poskytnutí údajů ze zdravotnické
dokumentace nezbytných k identifikaci
neznámé mrtvoly

POVINNOST MLČENLIVOSTI
Plněním oznamovací povinnosti nelze porušit mlčenlivost!
- např. vůči zdravotním pojišťovnám - do měsíce hlásit případy,
kdy k poškození zdraví došlo jednáním fyzické nebo právnické
osoby,
- vůči orgánům správy sociálního zabezpečení,
- vůči orgánům ochrany veřejného zdraví,
- vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí,
- vůči Policii ČR a státnímu zastupitelství, ALE JEN VELMI
OMEZENĚ!!! – pouze u trestných činů, které jsou výslovně
uvedeny v trestním zákoníku
(Např. povinnost OZNÁMIT vraždu, týrání svěřené osoby...
povinnost PŘEKAZIT pohlavní zneužívání, majetkové trestné
činy se škodou nad l milion Kč....)

POZOR NA PRÁVA PACIENTA A
NÁLEŽITOU KOMUNIKACI S NÍM !

ÚSPĚŠNÝCH ŽALOB PRO NEDOSTATEČNOU
KOMUNIKACI S PACIENTEM A PORUŠENÍ JEHO
OSOBNOSTNÍCH PRÁV JE V USA I ZEMÍCH EU VÍCE,
NEŽ ÚSPĚŠNÝCH ŽALOB PRO NEODBORNÝ POSTUP !

POZOR NA PRÁVA PACIENTA A
NÁLEŽITOU KOMUNIKACI S NÍM !

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE MUŽE
BÝT LÉKAŘI DOBRÝM OBHÁJCEM, ALE
I NEPŘÍJEMNÝM ŽALOBCEM !!!
PROTO:
Vést dokumentaci s vědomím, že může být kdykoliv důkazem
pro mne i proti mně.
Je třeba dokumentovat i komunikaci s pacientem - poučení,
souhlas...
Záznam v dokumentaci však nenahrazuje revers.

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE MUŽE
BÝT LÉKAŘI DOBRÝM OBHÁJCEM, ALE
I NEPŘÍJEMNÝM ŽALOBCEM !!!

PROTO:
Velmi nebezpečné je dokumentovat jen potíže pacienta
a příznaky choroby, aniž je pečlivě dokumentováno jak lékař
na potíže a příznaky reagoval.
Steskům pacienta a diagnostickým nálezům musí vždy
adekvátně odpovídat záznam o provedených léčebných nebo
preventivních opatřeních!

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
Zdravotnická dokumentace obsahuje:
a) osobní údaje pacienta nezbytné pro jeho identifikaci
a zjištění anamnézy
b) informace o onemocnění pacienta, o průběhu
a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných
okolnostech souvisejících se zdravotním stavem
pacienta a postupem při poskytování zdravotní
péče.
c) V ústavní péči záznam nejméně 1x za 24 hodin!

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
Zápis ve zdravotnické dokumentaci
a) musí být veden pravdivě, průkazně a čitelně
b) je průběžně doplňován,
c) musí být opatřen datem zápisu, identifikací
a podpisem osoby, která zápis provedla.

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Oprava zápisu ve zdravotnické dokumentaci
se provádí novým zápisem s uvedením dne
opravy, identifikací a podpisem osoby, která
opravu provedla. Původní záznam musí zůstat
čitelný.

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
Zdravotnickou dokumentaci lze vést též pouze na paměťových
médiích výpočetní techniky, avšak pouze ze těchto podmínek:
a) všechny samostatné části zdravotnické dokumentace obsahují
zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla,
b) bezpečnostní kopie datových souborů jsou prováděny nejméně
jednou za pracovní den,
c) po uplynutí doby životnosti zápisu je zajištěn opis archívních
kopií,
d) uložení archívních kopií, které jsou vytvářeny nejméně
jedenkrát za rok je provedeno způsobem znemožňujícím do nich
provádět dodatečné zásahy.

Dobu archivace zdravotnické dokumentace stanoví MZ
vyhláškou

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE
Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace
- viz. § 67b odst.10 zák.č. 260/2001 Sb.
Např.:
další zdravotničtí pracovníci v souvislosti s poskytováním
zdrav.péče,
pověření členové příslušné komory,
revizní lékaři ZP v rozsahu stanoveném zák.č. 48/1997 Sb.
soudní znalci v rozsahu nezbytném pro vypracování
znaleckého posudku,
lékaři správních úřadů ve zdravotnictví v rámci řešení
stížností...

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE
Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace
členové znaleckých komisí
pověření zdravotničtí pracovníci orgánu ochrany
veřejného zdraví
lékaři orgánů soc.zabezpečení
zaměstnanci ZZ zabezpečující zpracování osobních
údajů v rámci zdr.dok.
zaměstnanci státu zajišťující plnění úkolů NZIS
studenti v nezbytném rozsahu pro výuku s písemným
souhlasem pacienta
(kromě případů kdy jej nelze získat s ohledem na
zdravotní stav).

Pacient má právo
a) Na poskytnutí veškerých INFORMACÍ
shromážděných ve zdravotnické dokumentaci
vedené o jeho osobě, s výjimkou autorizovaných
psychologických metod a popisu léčby
psychoterapeutickými prostředky
b) a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho
zdravotnímu stavu.
c) Za osoby mladší 18 let mají toto právo zákonní
zástupci.
Pacient se z informací, které jsou mu sděleny o jeho
zdravotním stavu nesmí dozvědět informace o třetí
osobě.

Pacient má právo
• Nahlížet do své zdravotnické dokumentace
a všech dalších záznamů týkajících se jeho
zdravotního stavu, pořizovat výpisy, opisy,
kopie, s výjimkou jako u informování
• Určit osobu, která má tato právo za něho
nebo vedle něho – zapsat do dokumentace
• Nemůže-li s ohledem na svůj stav určit, pak
toto právo mají osoby blízké

Pozůstalí mají právo
• Na informace o příčinách úmrtí, výsledku pitvy,
nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého
a pořízení kopií, to vše v přítomnosti zdravotníka
• Toto právo mají osoby blízké, neurčil-li pacient za
svého života jinak.
• Vyslovil-li naopak za svého života zákaz, lze
poskytnout jen informace nezbytné pro ochranu
zdraví pozůstalých

Výjimka u informací zákonným
zástupcům
• Při podezření na týrání, zneužívání,
ohrožování zdravého vývoje nebo jiné
závažné porušení rodičovské zodpovědnosti
lze informace zákonným zástupcům odepřít.
• Informace lze odepřít i na přání nezletilého,
který je schopen sám si utvářet své názory s
ohledem na věk a rozumovou vyspělost

Pacient má právo

V případě změny ošetřujícího lékaře je
dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému
lékaři všechny informace potřebné pro zajištění
návaznosti poskytování zdravotní péče

Lhůty pro nahlížení a kopie
Právo ověřit totožnost
• Výpisy, opisy nebo kopie pro potřeby
orgánů dle § 67b odstavec 10 nutno
poskytnout do 10 dnů
• Pro potřebu pacienta nebo pozůstalých do
30 dnů od žádosti
• Záznam do dokumentace, podpis nahlížející
osoby i zdravotníka
• Lze požadovat prokázání totožnosti

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ
• Ze zákona jsou zdravotně pojištěny
• Osoby s trvalým pobytem na území ČR
• Zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo
na území ČR
• Pojištěnci z členských států EU – právo na
stejnou péči a úhradu jako pojištěnci ČR s
přihlédnutím k délce a účelu pobytu v ČR

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění vzniká
a) dnem narození, jde-li o osobu s trvalým
pobytem na území ČR,
b) dnem kdy se osoba bez trvalého pobytu v ČR
stala zaměstnancem zaměstnavatele, který
má sídlo na území ČR,
c) získáním trvalého pobytu a území ČR.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Právo na volbu zdravotní pojišťovny a její změnu
Pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Zvolená
zdravotní pojišťovna je povinna pojištěnce přijmout a není
oprávněna vztah s ním sama ukončit.
Pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu 1x ročně, vždy
k 1. dni kalendářního čtvrtletí (1.1.,1.4.,1.7.,1.10.).
Je-li pojišťovna v likvidaci či nucené správě, může ji změnit
kdykoliv k 1. dni kalendářního měsíce.
Oznámit změnu zdravotní pojišťovny je povinen do 8 dnů.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Právo na výběr lékaře a zdravotnického zařízení
Volbu lze uplatnit 1x za tři měsíce. Má-li být
péče hrazena ze zdravotního pojištění, musí být
lékař či ZZ ve smluvním vztahu se zdravotní
pojišťovnou pojištěnce.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce
do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo
překročeno únosné pracovní zatížení lékaře, popř. pro
vzdálenost bydliště pacienta pro výkon návštěvní
služby. Míru únosného zatížení posuzuje zvolený lékař.
Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného
spádového území (je-li stanoveno) a v případě
neodkladné péče. Každé odmítnutí převzít pojištěnce
do péče je lékař povinen pojištěnci písemně potvrdit.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče ve
zvoleném ZZ v těchto případech:
1. Jestliže by nepřijetím nebo odložením přijetí byl
ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví
2. Jde-li o porod
3. Jde-li o povinné léčení (přenosné choroby)
Každé
nepřijetí
pojištěnce
musí
být řádně
dokumentováno a pojištěnci musí být předána
zpráva pro ošetřujícího lékaře.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištěnec může být propuštěn z ústavní péče
a) Po provedení potřebných výkonů, lze-li další péči
poskytovat ambulantně
b) Předčasně na vlastní písemnou žádost (negativní
revers)
c) Porušuje-li soustavně hrubým způsobem řád ZZ a
odmítá spolupráci,
pokud
- toto chování není zapříčiněno závažnou
duševní chorobou,
- nebude-li vážně ohroženo jeho zdraví,
- nejde-li o povinné léčení

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ze zdravotního pojištění se nehradí zdravotní
výkony, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit
zdravotní stav pojištěnce, tedy
a) vyšetření, prohlídky a výkony provedené na žádost
fyzických osob,
b) nebo v zájmu a na žádost právnických osob,
Úhradu poskytuje fyzická či právnická osoba, která
o výkon žádá.
c) dále se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní
výkony provedené na dožádání soudu, státního
zastupitelství, policie a dalších stát.orgánů.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Úhrada výkonů pod a-b) = smluvní ceny.
Úhrada výkonů pod c) = podle Seznamu
výkonů s bodovými hodnotami a rozhodnutí
MF o hodnotě bodu.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ
1) o Rámcové smlouvě mezi zdravotními
pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními
zařízeními (tou se pak řídí vlastní smlouva
ZP-ZZ)
- účastní se zástupci svazů zdravotních pojišťoven
a zástupci zájmových sdružení zdravotnických
zařízení, v případě nedohody rozhodne MZ

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ
2) o Seznamu výkonů s bodovými hodnotami
- účastní se zdravotní pojišťovny, občanská sdružení
poskytovatelů péče, komory, odborné vědecké
společnosti a zájmová sdružení pojištěnců - nyní
nahrazuje vyhláška MZ

3) o Hodnotě bodu, sazby a ujednání ohledně cen
zdrav.péče
-

účastní se zdravotní pojišťovny a zájmová sdružení
poskytovatelů péče. Při nedohodě rozhodne MZ.

Kontrola revizního lékaře ZP
•
•
•
•

Zdravotnické zařízení je povinno:
A) Poskytnout nezbytnou součinnost
B) Předložit doklady, poskytnout vysvětlení
C) Umožnit přístup do zdravotnické
dokumentace pouze v rozsahu
odpovídajícím účelu kontroly

Při nesouhlasu s opatřením ZP
• V případě nesouhlasu se závěry revizní
zprávy, s omezeními úhrady či srážkami:
• a) Lze vyzvat ZP k jednání – do 2 týdnů
• b) Nevede-li k výsledku – smírčí jednání na
úrovni ÚP za účasti zvolené organizace
poskytovatelů péče a 2 poradců
• c) Nevede-li k výsledku – soudní řízení

Síť smluvních zdrav.zařízení ZP
• Výběrové řízení před uzavřením smlouvy se
ZP
• Komise: zástupce státu, ZP, komory,
vybraný odborník
• Nabídky vyhlašovateli do 30 dnů
• Komise stanoví pořadí uchazečů,
vyhlašovatel zaujme stanovisko, ZP k
výsledku však pouze přihlížejí (!!!)

LZE PRODAT SOUKROMOU
ORDINACI ?
Ano, smlouvou o prodeji podniku, ale
nelze zatím prodat smlouvu se
zdravotními pojišťovnami

Lze prodat soukromou ordinaci?
• TEDY:
• Smlouvu s odkládací podmínkou vázanou
na to, zda se v dohodnuté době nabyvateli
podaří uzavřít smluvní vztah se zdravotními
pojišťovnami uvedenými ve smlouvě o
prodeji podniku

Lze prodat soukromou ordinaci?
• NEBO:
• U právnické osoby, např. s.r.o. smlouvou o
převodu obchodního podílu. Kupující tedy
koupí příslušnou právnickou osobu (např.
s.r.o.), která je již ve smluvním vztahu se
ZP, tento vztah pokračuje i s novým
vlastníkem právnické osoby

OCHRANA OSOBNOSTI
LÉKAŘE
- Mediální zákony – právo na odpověď a dodatečné

sdělení na stejném místě či ve stejně hodnotném
vysílacím čase
- Žaloba na ochranu osobnosti a požadavek finanční
satisfakce.
- Žaloba na ochranu dobré pověsti právnické osoby.
- Trestní oznámení pro pomluvu.

ZNALECKÉ POSUDKY
= stěžejní důkaz pro posouzení, zda bylo postupováno

lege artis, nebo non lege artis.
- Zkoumat správnost zvoleného odvětví.
- Možnost námitek proti osobě znalce pro podjatost.
- Zhodnotit správnost a úplnost otázek zadaných
znalci.
- Dbát, aby znalec měl k dispozici potřebné podklady,
zejména Vaše vyjádření k věci, dokumentaci,
svědecké výpovědi...

ZNALECKÉ POSUDKY
-Právo námitek PROTI:
-A) Osobě znalce, je-li podjatý
-B) Zvolenému odvětví
-C) Zadaným otázkám – vypustit, změnit, doplnit
- Možnost oponentního soukromého znaleckého posudku.
- Možnost požádat o bezplatný odborný posudek
VR ČLK.

Právo na fyzickou sebeobranu
• Podmínky nutné obrany podle zákona:
• 1.Útok musí přímo hrozit nebo trvat
• 2.Obrana nesmí být ZCELA ZJEVNĚ
nepřiměřená způsobu útoku (tedy nemusí
být vůbec „přiměřená“)
• Tedy: útok lze odvracet, ale ne oplácet,
obrana nesmí být zcela jasně neúměrná

Policie je povinna zakročit
• Zákon č. 273/2008 O Policii ČR
• Povinnost preventivně předcházet trestným
činům a přestupkům – hrozí trestný čin
nebo přestupek – je důvod k zákroku,
netřeba aby byl spáchán!
• Při neochotě – operační důstojník KŘ
Policie ČR nebo Policejního prezídia

Právní podpora lékařům
•
•
•
•
•

Právní kancelář České lékařské komory
Informace viz www.lkcr.cz
Email: pravni@clkcr.cz
Telefon: 257217226
Tísňová linka 721455456

DÍKY ZA POZORNOST

