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Hlavní problémy 

• Právo na bezplatnou péči na nejvyšší úrovni 
versus nedostatek financí ve zdravotnictví 

• Zákony zajišťující vysokou úroveň péče versus 
úhradová vyhláška na rok 2013 

• 3 N – nerovnost, nepředvídatelnost, 
neufinancovatelnost 

• Hrozící novela zákona č. 48/1997 Sb. 



Lékař a pacient 

• Informovaný souhlas, kdy písemně? 

• Základní a ekonomicky náročnější varianta 

• Dohodnuté služby za úhradu 

• Nejsme oprávněni žádat doporučení RVPL 

• Neexistuje rajonizace, ale svobodná volba 

• Postup při stížnosti, žalobě, trestním oznámení 

• Nový občanský zákoník a náhrada škody! 



Lékař a státní správa 

• Plejáda povinností a pokut podle zákona o ZS 

• Provozní a ordinační doba, IČ, ceník služeb 
nehrazených ze ZP, předávání zpráv RVPL, 
nevystavení potvrzení o nepřijetí do péče, 
neumožnění nahlížení a kopírování ZD… 

• Nález ÚS Pl. 1/2012 – zrušeny přeregistrace 
NZZ, na základě registrace lze poskytovat ZS 
trvale, nahrazuje nové oprávnění! Úspěch ČLK! 



Lékař a zdravotní pojišťovny 

• Končící smlouvy se ZP a otázka kdo a podle 
jakých kritérií rozhodne o pokračování smluv 

• Regulační omezení a povinnost péče lege artis 

• K tomu nález ÚS z 13.9.2011 I. ÚS 2785/08, 
který jasně dává přednost lege artis před 
úhradovou vyhláškou a povinnost neuplatnit 
regulace, pokud by nebylo možno poskytnout 
péči lege artis – prokazuje ale poskytovatel. 



Hrozící návrh novely zákona 48/97 

• Smlouvy na dobu neurčitou, které lze 
vypovědět bez uvedení důvodů v 3 leté lhůtě – 
ambulance, 5 leté lhůtě lůžková zařízení… 

• Konec všech dohodovacích řízení 

• Konec rámcových smluv, jen individuální 

• Výběrová řízení vyhlašuje a organizuje jen ZP 

• Hlavní náplň – všechna moc zdravotním 
pojišťovnám! Nutnost zabránit této novele! 



Postup při problému 

• Při uplatnění nároku na náhradu škody či 
ochranu osobnosti vždy řešit s pojistitelem 

• Bez souhlasu pojistitele nic nepodepisovat 

• Při podání trestního oznámení připravit 
vysvětlení předem písemně, konsultovat. 

• V případě trestního stíhání obhájce a znalec 

• Podpora ČLK – právní, expertní. 



Děkuji za pozornost 

• Právní seminář ČLK 6. června 9.30-14.30 hotel 
ILF Praha, přihlášky seminar@clkcr.cz, 
přednáší právníci komory Mach, Záleská, Máca 

• Seminář „Nový občanský zákoník a 
zdravotnictví“ 3. října 9.30 – 16.00 U Hájků 
přednáší JUDr.  Vojtek, předseda senátu NS ČR 
a někteří další právníci 
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