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Nejaktuálnější problémy 

• Co je lege artis a kdo to posoudí 

• Kriminalizace lékařů v Čechách 

• Informovaný souhlas a nesouhlas 

• Ochrana osobních údajů 

• Řádné pojistné krytí profesní odpovědnosti 

• 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 zdravotních službách č. 372/2011 Sb. 

Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. 

Zákon o ZZS č. 374/2011 Sb. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. 

Zákon o způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb. 

Zákon  o způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání č. 96/2004 Sb. 

Zákon o ČLK, ČSK a Č.lék.K č. 220/1991 Sb. 

 



MEDICÍNSKÉ PRÁVO 

Zákon č. o ochraně veřejného zdraví č. 285/2000 Sb. 

Zákon o umělém přerušení těhotenství č. 66/1986 Sb. 

Transplantační zákon č. 285/2002 Sb. 

Zákon o lidských tkáních a buňkách č. 296/2008 Sb. 

Vyhláška o rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb. 

Vyhláška o Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami č. 134/1998 Sb. 



 Prováděcí předpisy 

• Vyhláška 98/2012 o zdravot.dokumentaci 

• Vyhláška 99/2012 personální zabezpečení 

• Vyhláška 92/2012 o VT vybavení ZZ 

• Vyhláška 39/2012 dispenzární péče 

• Vyhláška 306/2012 hygienické požadavky 

• Vyhláška 116/2012 předávání údajů NZIS 

• Nařízení 307/2012 o dostupnosti ZS 



Úmluva o lidských právech a biomedicíně 

Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex! Nikoli 
prospěch, ale vůle nemocného je nejvyšším příkazem! 

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. 8 – Stav nouze vyžadující neodkladná řešení 

čl. 9 -  Zřetel na dříve vyslovená přání 

čl.10- Ochrana osobních údajů a právo na informace 
 shromážděné o zdraví 

Dále:  Transplantace, výzkum, zákaz finančního zisku 
 z lidského těla, právo na satisfakci za porušení 
 práv pacienta!!!     



PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST LÉKAŘE  

a) Trestní 

b) Občanskoprávní – nemá zaměstnanec 

c) Pracovněprávní – do 4,5 PMV 

d) Správní 

e) Disciplinární 

f) Smluvní  

  



Podmínky právní odpovědnosti  

1. Porušení právní povinnosti (například chybný odborný 

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 (ohled na okolnosti a osobní poměry) 

Není-li prokázáno zavinění, nepřipadá v úvahu trestní odpovědnost, 

za škodu pak jen tzv. objektivní odpovědnost 

                                                                



NEJČASTĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY PŘI   

VÝKONU LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ:  

   Ublížení na zdraví a usmrcení 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, těžké ublížení na zdraví, týrání svěřené osoby 

   Trestné činy proti těhotenství ženy § 159 – 163 trestního zákoníku 

 - POZOR NA CIZINKY !!!  



NEJČASTĚJŠÍ TRESTNÉ ČINY PŘI   

VÝKONU LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ: 

 

   Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými 

orgány a tkáněmi, lidským embryem a genomem - § 164-§ 167)  

   Ohrožení pod vlivem návykové látky  (nejen řidič, ale i lékař...) 

 Omezování a zbavení osobní svobody 

 Poškození cizích práv 

Vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů 

Podvod (nejčastěji ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám) 

Přijetí úplatku (nejčastěji ve vztahu k farmaceutickým firmám) 
 

 

 

 



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 dříve odpovědnost za 

výsledek, nyní jen za chybné použití nebo vadný výrobek 

  -   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 

 



Některé pojmy dle zákona o ZS 

• Zdravotní služby=zdravotní péče, 
konzultační služby,pitvy, ZZS, doprava… 

• Zdravotní péče=preventivní, diagnostické, 
léčebné, rehabilitační,ošetřovatelské výkony 

• Poskytovatel=FO nebo PO oprávněná 
poskytovat zdravotní služby 

• Zdravotnické zařízení=prostory pro 
poskytování zdravotních služeb 



Některé pojmy dle zákona o ZS 

• Ošetřující lékař = kdo určuje individuální 
léčebný postup a koordinuje poskytování 
zdravotních služeb pacientovi. 

• Registrující poskytovatel = VPL, PLDD, 
zubní lékař, gynekolog – vždy konkrétní 
lékař, nikoli „firma“ (Moje ambulance) 

• Individuální léčebný postup = dg. Rozvaha, 
návrh léčby, rehabilitace, léčebného režimu 



 Definice lege artis 

• „Náležitou odbornou úrovní se rozumí 

poskytování zdravotních služeb podle 

pravidel vědy a uznávaných medicínských 

postupů, při respektování individuality 

pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky 

a objektivní možnosti“ (§ 4 odst. 5 zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) 



Co z ní vyplývá 

• 1. Lékař svobodně volí po dohodě s pacientem, s 

ohledem na jeho individualitu, kterýkoli uznávaný 

medicínský postup, který odpovídá pravidlům 

lékařské vědy. 

• 2. Lékař může zvolit i jiný než obecně uznávaný 

postup, odlišný postup musí zdůvodnit ve ZD  

• 3. Při hodnocení  je nutno vycházet z konkrétních 

podmínek a objektivních možností. Hodnotit ex 

ante, nikoli ex post (judikát NS 7 Tdo 219/2005) 



Práva pacienta 

• Obsažena v § 28-30 zákona o ZS 

• Právo na úctu a důstojné zacházení 

• Na volbu poskytovatele ZS 

• Na konzultaci u jiného poskytovatele 

• Být předem informován o ceně ZS 

• Znát jména zdravotníků poskytujících ZS 

• Odmítnout studenty a nezúčastněné osoby 



Další práva pacienta 

• Přijímat návštěvy a duchovní péči 

• Nezletilí přítomnost rodičů, apod. 

• Tlumočení a dorozumívací prostředky 

• Přítomnost psa se speciálním výcvikem 

• Vše ovšem v rámci vnitřního řádu ZZ 

• Právo na informace o zdravotním stavu a 
navržených ZS, jejich poskytování se 
svobodným a informovaným souhlasem 

 



Práva zdravotnického pracovníka 

• Být informován, že pacient je nosič, apod. 

• Neposkytnout zdravotní služby v případě, 

že by došlo k přímému ohrožení života, 

nebo vážnému poškození zdraví 

zdravotníka, u ZZS rozhoduje vedoucí VS 

• Odmítnout zdravotní služby odporující jeho 

svědomí, s výjimkou neodkladné péče 



Odmítnutí a vyřazení pacienta 

• Překročení únosného zatížení poskytovatele 

• Vzdálenost bydliště pro návštěvní službu 

• Nelze odmítnout neodkladnou péči, porod, 
přenosné choroby s povinnou léčbou 

• Povinnost písemně potvrdit pacientovi 

• Vyřadit lze pokud pominou důvody léčby, odmítá 
veškeré zdravotní služby, neposkytuje nezbytnou 
součinnost, porušuje vnitřní řád a léčebný postup, 
není-li to způsobeno jeho zdravotním stavem 



KOMUNIKACE LÉKAŘ - PACIENT 

                      - PRÁVNÍ VÝZNAM, ÚSKALÍ ... 
 

S pacientem NELZE NEKOMUNIKOVAT !!!  



 S pacientem NELZE  NEKOMUNIKOVAT !!!  

   POVINNOST INFORMOVAT PACIENTA a osoby, které 

pacient určí, zákonným zástupcům a osobám blízkým 

   Informuje zásadně LÉKAŘ u nelékařských výkonů jiný 

způsobilý zdravotnický pracovník 

   O ČEM ?  : 

Příčině a původu nemoci, stadiu a pravděpodobném vývoji, je-

li to známo 

Účelu, povaze a přínosech navržených výkonů 

Jejich důsledcích a rizicích 

Alternativách navržené léčby -  přínosech a rizicích 

Další potřebné léčbě, omezeních v obvyklém způsobu života a 

doporučeních (léčebném režimu, rekonvalescenci) 



S O U H L A S     P A C I E N T A   
-  tzv. kvalifikovaný souhlas může dát jen řádně poučený pacient 

-  Povinnost  písemného informovaného souhlasu jen stanoví-li tak 

zákon nebo poskytovatel, nebo žádá-li pacient Důležitý rozhovor!   

   Pak nelze zpochybnit informování a souhlas! 

INFORMOVANÝ SOUHLAS – viz.www.zdravotnicke-pravo.cz 

OBSAH: 

 - kdo, kdy, s čím vyslovil souhlas,  

 - na jaká rizika a důsledky výkonu byl upozorněn 

 - jaké alternativy výkonu vzal na vědomí 

 - poučení o omezeních a doporučeních po výkonu 

 - prohlášení, že pacient rozumí, chápe a s výkonem výslovně  

              souhlasí, lékař s ním hovořil a odpověděl na jeho otázky 

 - datum a vlastnoruční podpis pacienta 



Informovaný souhlas 

• O podání informací vždy záznam do ZD, aspoň 

uvést „Pacient poučen, souhlasí“ před každým 

výkonem. 

• Kdy bude vyžadován od pacienta písemně, kromě 

případů stanovených zákonem, rozhodne sám 

poskytovatel. 

• Na žádost pacienta je třeba dát informaci písemně! 

• Pacient se může informací vzdát, nebo určit pro 

jejich přijímání jinou osobu. 



Souhlas u nezletilých 

• Informace zákonnému zástupci, přiměřeně 
nezletilému, souhlas nezletilého, chápe-li…Od 14 
let nelze provést zásah do tělesné integrity, pokud 
vážně odporuje, s výjimkou neodkladné péče 

• Souhlas jednoho ze zákonných zástupců, nestačí-li 
souhlas nezletilého. Pokud druhý rodič vysloví 
aktivně nesouhlas, lze poskytnout jen neodkladnou 
péči. Totéž při rozporu nezletilý-zák. zástupce. 

• V případě rozporu u odkladné péče = soud. 

• Neodkladná péče se poskytne bez souhlasu!!!  



Informovaný nesouhlas    
Odmítá-li pacient po získání náležitých informací, lékařem doporučený 

výkon, musí obdržet informace o důsledcích odmítnutí a vždy je nutno 

vyžádat písemný informovaný nesouhlas (revers). Pak lze hledat 

druhou nejlepší možnost, existuje-li. 

 OBSAH: viz. www.lkcr.cz 

         -  kdo, kdy, kde, komu, jaký výkon odmítl 

         -  jaké informace obdržel,, zejména na jaká rizika pro své zdraví 

 případně i život byl upozorněn a zda informacím rozumí 

         -  prohlášení, že i po obdržení informací výkon nadále odmítá 

         -  podpis a datum  

         -  odmítá-li podepsat, pak podpis svědka poučení + poučujícího   

            lékaře s poznámkou "pacient odmítá podepsat"  



Dříve vyslovená přání 

• Pro případ, že nebude schopen vyjádření 

• Dříve vyslovené přání písemně, podpis 
úředně ověřen, součástí poučení lékaře o 
důsledcích – RVPL, nebo OL daného oboru 

• V průběhu hospitalizace netřeba ověřený 
podpis, stačí pacient, zdravotník, svědek. 

• Zrušeno omezení platnosti na 5 let, nyní 
neomezeně. Nelze u nezletilých, ani 
omezeně svéprávných 



Zadržení nepříznivé informace 

• Pacient se může vzdát podávání informací, 
případně určit jinou osobu pro sdělování 

• V nezbytném rozsahu na nutnou dobu lze zadržet 
informaci, která by mohla pacientovi způsobit 
závažnou újmu na zdraví; toto nelze provést, 
pokud: 

• 1.Informace je nutná k léčbě a prevenci 

• 2.Zdravotní stav je rizikem pro okolí 

• 3. Pacient výslovně žádá pravdivou informaci 



KDY LZE POSKYTOVAT PÉČI BEZ 

              SOUHLASU PACIENTA:  

  
1. Povinné léčení přenosných chorob nebo soudem nařízené 

ochranné léčení 

2. Jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace 

bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a nelze řešit jinak. 

3. Není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta 

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).  

Do 24. hodin hlásit soudu v místě sídla ZZ. Totéž při omezení ve 

volném pohybu a styku s vnějším světem bez souhlasu! 



Hlášení útěku pacienta 

• Pokud pacient svévolně opustil lůžkové ZZ 
a přerušením poskytování zdravotních 
služeb je vážně ohroženo zdraví nebo život, 
je poskytovatel povinen informovat: 

• A) Osobu určenou pacientem k podávání 
informací, manžela, rodiče, jinou blízkou 
osobu, je-li známa 

• B) Policii ČR 



Informace o pacientovi 

• Při převzetí do péče je třeba vyžádat od pacienta 
rozhodnutí o tom, kdo může: 

• A) Být informován o jeho zdravotním stavu 

• B) Nahlížet do dokumentace + kopírovat ji.  

• C) Udělit zástupný souhlas za pacienta 

• Popřípadě, že toto právo nemá nikdo. 

• Nelze-li si toto vyžádat, právo na informace mají 
osoby blízké – pokolení přímé, manžel, 
registrovaný partner, sourozenci, osoby pociťující 
újmu pacienta jako svou vlastní 



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 (vždy si raději 

nechat pacientem podepsat), osobám blízkým, nebo pro 

návaznost péče 

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 PZS v případě trestního řízení nebo soudního 

sporu, včetně práva předat svému znalci či komoře i bez 

souhlasu pacienta kopii zdravotnické dokumentace. 

 



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, těžké ublížení na zdraví, 

týrání svěřené osoby... 

  povinnost PŘEKAZIT pohlavní zneužívání, majetkové trestné  

  činy se škodou nad l milion Kč....) 

 



Podle dalších zákonů 

• 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 

• Při odběru biologického materiálu sdělit výsledek 
rozboru tomu, kdo jej nařídil 

• Povinnost informovat pověřený obecný úřad, který 
vede agendu ŘP, pozbyl-li pacient ze zdravotních 
důvodů způsobilost k řízení motorových vozidel 

 



Implementace GDPR 

• Co je upraveno českým právním předpisem 

platí a GDPR se na to nevztahuje. 

• Důvody zpracování osobních údajů 

• 1. Plnění zákonné povinnosti 

• 2. Ochrana vlastních práv v nezbytné míře 

• 3. Souhlas subjektu údajů, který lze kdykoli 

odvolat (nejhorší možnost nelze-li ad 1, 2)  

 



Co má udělat běžný poskytovatel 

• Viz www.lkcr.cz.  

• Kontroly ÚOOÚ spíše na podnět, stížnost… 

• Složka „Implementace“ – poučení, smlouvy 

• Vede-li nesprávně = nápravná opatření 

• Nevede-li nic = pokuta 

• Pověřenec dobrovolně, doporučuje se tam, 

kde je 10 a více lékařů 

 

http://www.lkcr.cz/


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!  



Pacient má právo  

 Na poskytnutí veškerých informací  shromážděných 

ve zdravotnické dokumentaci a kdekoli jinde o jeho 

zdravotním stavu, na nahlédnutí do originálů a 

pořízení kopií, s výjimkou autorizovaných 

psychologických metod a popisu léčby 

psychoterapeutickými prostředky 

Pacient se z informací, které jsou mu sděleny o jeho 

zdravotním stavu nesmí dozvědět informace o třetí 

osobě.  

Pacient má právo určit komu budou o něm sděleny 

informace a kdo může nahlížet do dokumentace a 

udělit zástupný souhlas 



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, nebo zakázat podávat informace! 

• Nemůže-li s ohledem na svůj stav určit, pak toto 
právo mají osoby blízké – příbuzní v pokolení 
přímém, manžel, registrovaný partner, sourozenec 
a další osoby, které by újmu pacienta právem 
pociťovaly jako újmu vlastní 



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 



Předání informací z dokumentace 

V případě změny poskytovatele je dosavadní 

poskytovatel povinen předat nově zvolenému 

poskytovateli všechny informace potřebné pro 

zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. 

Místo toho lze poskytnout i kopii zdravotnické 

dokumentace, nikoli však originál – ten je 

dokladem poskytovatele i po skončení péče! 

  



Lhůty pro nahlížení a kopie 

Právo ověřit totožnost 

• Výpisy, opisy nebo kopie pro potřeby 
zákonem stanovených orgánů a osob nutno 
poskytnout do 15.dnů (znalci, ZP, hygiena) 

• Pro potřebu pacienta nebo pozůstalých do 
30. dnů od žádosti, nahlédnutí bez 
zbytečného dokladu. 

• Záznam do dokumentace, podpis nahlížející 
osoby i zdravotníka 

• Lze požadovat prokázání totožnosti 



Řešení stížností 

• Řeší poskytovatel a vede o tom evidenci 

• U členů komor stížnosti na odbornost a etiku řeší 
především komora. 

• Poskytovatel vyřizuje do 30 dnů, může si 
prodloužit na 60 dnů a do 5 dnů informovat 
pacienta o tomto prodloužení 

• Není-li pacient spokojen s vyřízením, řeší správní 
orgán, může k tomu ustavit nezávislého 
odborníka, nebo nezávislou odbornou komisi. 

• Stanoví nápravná opatření, nebo předá komoře. 



Zákon o specifických ZS 

• Asistovaná reprodukce 

• Sterilizace, kastrace, změna pohlaví 

• Psychochirurgické výkony 

• Genetická vyšetření 

• Odběry krve a léčba krví 

• Ověřování nových metod (experiment) 

 



Zákon o specifických ZS 

• Posudková péče a lékařské posudky 

• Pracovnělékařské služby 

• Posuzování nemocí z povolání 

• Lékařské ozáření a klinické audity 

• Ochranné léčení 



Zákon o ZZS 

• Zajišťují nově pouze kraje – krajská ZZS 

• Dojezdová doba 20 minut, výjezd do 2 

minut, operační středisko řídí výjezdové 

skupiny – RLP a RZP, setkávací systém 

• Právo vstupovat do cizích objektů i bytů, 

pokud tam může být ohrožená osoba 

• Právo vyžádat si pomoc kterékoli osoby 



Zákon o ZZS 

• Právo vedoucího výjezdové skupiny rozhodnout o 

neprovedení zákroku, pokud by byl bezprostředně 

ohrožen život či zdraví členů výjezdové skupiny, 

nebo jde o pomoc na kterou nejsou vyškoleni či 

vybavení – hlásit operačnímu středisku. 

• Poskytovatel lůžkové péče musí mít kontaktní 

místo pro ZZS, předávat informace a převzít 

pacienta do péče, je-li v přímém ohrožení života. 



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“). Obrana zbraní proti 

útočícímu lupiči přípustná i nemá-li zbraň. 

Proti prchajícímu zloději však nikoli! 

• 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 

 

 



 Zásadní rozhodnutí soudů a ÚS  

• 7 Tdo 219/2005 k lege artis 

• 4 Tz 101/2009 k trestání lékařů 

• Pl. ÚS 1/12 k přeregistracím – zákaz 

svévole a libovůle i pro zákonodárce 

• Pl. ÚS 19/13 k regulacím úhrad ze ZP 

• I. ÚS 2075/16 svobodná vůle má přednost 

• 25 Cdo 1351/2013 informované souhlasy 



V případě nároku na náhradu 

škody 

• Řeší vedení ZZ ve spolupráci s pojišťovnou 

• Rychlá odpověď-prošetříme a vyjádříme se 

• Odborná a právní analýza případu 

• Oznámení pojišťovně včetně stanoviska ZZ 

• Se souhlasem pojišťovny odpovědět tomu, 
kdo požadavek vznesl 

• O mimosoudním vyřízení jednat jen tehdy, 
pokud PZS svou odpovědnost uznává a se 
souhlasem pojistitele! 

 



V případě trestního oznámení 

• Odborně analyzovat: udělal jsem chybu? Byl 
postup non lege artis? Je újma na zdraví nebo 
úmrtí v příčinné souvislosti s chybou? 

• Nezmatkovat. Zbytečně nemluvit, nepsat, 
nepodepisovat (nebo se pak nedivit), dokud 
nebude stanovena strategie dalšího postupu 

• Konsultovat se znalcem či jiným expertem 

• Připravit si písemně vysvětlení, které nadiktovat, 
nebo předat písemně. Není důležité co se mluví, 
ale co se píše!!! 

 



V případě trestního stíhání 

 

• V případě zahájení trestního stíhání podat 

blanketní stížnost proti obvinění, zajistit si 

obhájce a požádat o právní podporu ČLK. 

• Spolupráce se soukromým znalcem, VR 

ČLK, právní kanceláří ČLK (nálezy ÚS, 

judikáty) 

 



Doporučené publikace 

• Lékař a právo, Grada 2010, lze objednat na 

obchod@grada.cz 

• Univerzita medicínského práva, Grada 2013 

• Medicínské právo – co a jak, Galén 2015 

• Zdravotníci, právo a praxe, Galén 2018 

• Komentované zdravotnické zákony Wolters 

Kluwer 2018 

mailto:obchod@grada.cz


Právní podpora lékařům 

• Právní kancelář České lékařské komory 

• Informace viz www.lkcr.cz 

• Email: pravnisekretariat@clkcr.cz 

• Telefon: 257217226 

• Tísňová linka 721455456 

http://www.lkcr.cz/
mailto:pravnisekretariat@clkcr.cz


DÍKY   ZA   POZORNOST  


