
Právní aktuality a časté dotazy na 

právní kancelář ČLK 

• Přednáší Mgr. Miloš Máca 

• právní kancelář ČLK 

• advokátní kancelář se zaměřením na medicínské 

právo 

• pravni@clkcr.cz 

• maca@akzlamal.cz 
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Pojištění praxe 

• Nově dohodnutá VIP rámcová smlouva s pojišťovnou 
Kooperativa v návaznosti na NOZ. 

• Pojistné krytí profesní odpovědnosti lékařů musí být 
zaručeno ve všech případech nedbalostního jednání.  

• Odmítnout pojistné plnění lze jen tehdy, je-li pojistná 
událost způsobena lékařem prokazatelně úmyslně 
nebo pod vlivem návykových látek. 

• Jiné pojišťovny – možná levnější pojistné, ale 
nezaručují spolehlivé krytí a obsahují některé 
nepřijatelné výluky. 



Inzertní firmy 

• 2 případy: Lékaři buď byl zamlčen údaj o zpoplatnění 
anebo lékař si vyžádal podklady pro prostudování, 
ovšem firma toto považovala za uzavření smlouvy. 

• Omyl, který protistrana vyvolala a který způsobuje 
neplatnost právního úkonu 

• Uzavírání smluv na dálku – chybí akceptace nabídky, 
nelze uzavřít, pokud lékař tento způsob odmítne, 
povinnost poskytnout informace srozumitelně a v 
souladu s dobrou vírou a ochranou osob (dobré 
mravy). 

• Viz Tempus Medicorum 9/2010 



Odmítnutí a vyřazení pacienta 

• Překročení únosného zatížení poskytovatele 

• Vzdálenost z hlediska návštěvní služby 

• Nelze odmítnout neodkladnou péči, porod, služby 
spojené s ochranou veřejného zdraví 

• Vyřadit lze pokud pominou důvody léčby, odmítá 
veškeré zdravotní služby, neposkytuje nezbytnou 
součinnost, porušuje vnitřní řád a léčebný postup 
nebo závažně omezuje práva ostatních pacientů 

• Chování nesmí být způsobeno jeho zdravotním 
stavem a nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení 

 



Stanovisko MZ ČR ze dne 25.8.2012 

• Poskytovatel nemůže ukončit péči o nezletilého 
pacienta, jestliže zákonný zástupce naplňuje důvody 
ukončení péče 

• Lze však neumožnit účast rodiče u vyšetření, jestliže 
porušuje své povinnosti podle zákona (dodržovat 
léčebný postup, řídit se vnitřním řádem atd. 

• Není důležité, kdy jednání bylo započato (tedy i před 
1.4.2012). 

• Stanovisko ZP k ukončení péče o pacienta je 
irelevantní! – posuzuje výhradně poskytovatel a ZP 
celou skutečnost pouze oznamuje. 



Více úvazků lékaře 

• ZP není oprávněna lékaři jednostranně nařídit, 

aby si zredukoval součet svých úvazků do max. 

výše 1,2 – toto oprávnění ZP nemá zákonnou 

oporu! 

• V případě smluvního vztahu soukr. lékaře s ZP 

změna možná pouze smluvně se souhlasem 

lékaře. 

• Do pracovněprávního vztahu lékaře a 

zaměstnavatele nemůže ZP zasahovat, jde čistě o 

smluvní ujednání zaměstnavatele a zaměstnance. 

 



Regulační poplatky 

• Nálezem Ústavního soudu ČR zrušen od 

1.1.2014 pouze poplatek 100,- Kč za den 

hospitalizace. 

• Ostatní regulační poplatky zůstávají v platnosti – 

stále vybírat za klinická vyšetření – nejen právo, 

ale hlavně povinnost! 

• To, že má vláda v programovém prohlášení 

zrušení všech poplatků nemá vliv, dokud 

nedojde ke změně zákona. 

 



Informovaný souhlas 

• Tzv. kvalifikovaný souhlas může dát jen řádně poučený 

pacient. 

• O podání informací vždy záznam do ZD. 

• Povinnost  písemného informovaného souhlasu jen 

stanoví-li tak zákon nebo sám poskytovatel. Nový OZ – 

přeje-li si pacient. Důležitý rozhovor - pak nelze 

zpochybnit poučení a souhlas. 

• Pacient se může informací vzdát, nebo určit pro jejich 

přijímání jinou osobu. 

• Informovaný nesouhlas (negativní revers) – vždy písemně, 

podepíše pacient, příp. lékař + svědek. 

 

 



Souhlas u nezletilých 

• Informace zákonnému zástupci, přiměřeně 
nezletilému, souhlas nezletilého, chápe-li… 

• 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 = OSPOD, 
soud. 

• Neodkladná péče se poskytne bez souhlasu!!!  

 



Převod praxe na s.r.o. 

• Nerozšiřuje-li se rozsah poskytovaných služeb, od 

1.4.2012 bez výběrového řízení. 

• Nezávisle na tom, zda ZP převod „schvaluje“, zda to 

„povoluje“ od min. úvazku např. 0,8 apod. 

• 1) Zakladatelská listina, 2) Notářský zápis, 3) Obchodní 

rejstřík, 4) Oprávnění od KÚ na s.r.o., 5) Změna 

„hlavičky“ smluv s ZP. 

• Zásadní výhoda: Možnost prodat bez VŘ, omezené ručení. 

• Nevýhoda: podvojné účetnictví. 

• Stručný postup + vzor zakl. listiny – práv. kanc. ČLK 

• NOZ + zák. o obch. korporacích – doložka do 30.6.2014 

 



Novinky dle NOZ 

• Končí dvoukolejnost žalob na náhradu škody (OS) 
a ochranu osobnosti (KS). 

• Zrušeny pevné částky (240 tis.) pro pozůstalé za 
úmrtí způsobené protiprávním jednáním. 

• Zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb. – bodové 
hodnocení. Mýtus: pracovní úrazy. 

• Zrušena objektivní odpovědnost za škodu 
způsobenou věcí (přístrojem, nástrojem, lékem..). 

• Nezbytnost zadržení nepříznivé informace musí 
potvrdit kolega stejné odbornosti. 

 



Povinná mlčenlivost 

• O skutečnostech o kterých se zdravotník 
dozvěděl při poskytování ZS, s výjimkou: 

• 1. Informace pro návaznost péče 

• 2. Sdělování údajů se souhlasem pacienta 

• 3. Sdělování údajů podle právních předpisů 

• 4. V nezbytném rozsahu pro právní ochranu 
zdravotníka, včetně práva předat kopii 
dokumentace svému znalci nebo komoře 



Informace Policii ČR 

• O zdravotním stavu buď se souhlasem 

pacienta nebo souhlasem soudce podle § 8 

odst. 5 TŘ – stanovisko MZ ČR ze dne 

28.5.2012 

• Povinnost oznámit a překazit trestný čin 

(příklad – pohlavní zneužití – Policie vs. 

OSPOD) 



Informace Policii ČR 

• Podle zákona o Policii o době a místě 

poskytnutí zdravotních služeb 

• Povinnost sdělit výsledky odběrů tomu, kdo 

ho nařídil (vč. policie) 

• Judikát KS v Ostravě – za porušení 

mlčenlivosti nelze považovat odpovědi 

ANO/NE na otázky typu „je pacientem“, „je 

schopen“ apod. 



Nahlížení do dokumentace 

• Pacient a zákonný zástupce + osoby určené 

pacientem s výjimkou autorizovaných 

psychologických metod a popisu léčby 

psychoterapeutickými prostředky. 

• Osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud 

za svého života neurčil jinak. 

• Orgány stanovené v § 65 odstavec 2 ZOZS 



Kopie dokumentace 

• Orgány podle zákona do 15 dnů, pacient a 

osoby jím určené nebo blízké či pozůstalí 

do 30 dnů od obdržení žádosti. 

• Kopie raději nezasílat, oprávněný nechť se 

raději dostaví a nahlédne či převezme kopie 

v přítomnosti určeného zdravotníka a tuto 

skutečnost potvrzuje podpisem v 

dokumentaci nahlížející osoba i pověřený 

zdravotník 



Originál dokumentace 

• Nedávat z rukou! Jediná výjimka – OSSZ a 

MPSV za účelem posudkové péče. 

• Oprávněným osobám vždy kopie nebo nahlédnutí 

na místě. 

• Při změně reg. lékaře – novému lékaři na základě 

jeho žádosti výpis či kopii, originál archivovat po 

dobu 10 let! Výkon vykázat ZP. 

• Při změně specialisty – pacientovi vyhotovit kopii 

a účtovat pacientovi. 



DÍKY ZA POZORNOST ! 

 Děkuji za pozornost, kontakty na právní 

kancelář zejména 

pravnisekretariat@clkcr.cz, webové stránky 

ČLK nebo v časopisu Tempus Medicorum. 

 

Miloš Máca 
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