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Některé aktuality

• Nová definice lege artis potvrzená nálezem ÚS

• Nálezy ÚS k přeregistraci a k limitům úhrad ZP

• Znalecké hodnocení práce lékařů – ex ante

• Příprava nového znaleckého zákona

• Častější postoupení trestních věcí komoře

• Rozumný judikát k informovanému souhlasu

• Trvalé smlouvy na dobu neurčitou 



Návrh nového zákona o znalcích

• Jednání u premiéra a s vedením MS

• Zásadní posun – znalec autorizován komorou

• Znalecká zkouška odborná a „právnická“

• Dosavadní znalci musí splnit do pěti let

• Povinné pojištění, přestupky, sankce, odvolání

• Znalecké kanceláře a znalecké ústavy

• Kompetence by měla být dána odborností, 
nelze hodnotit práci lékaře jiné odbornosti



Judikáty a kazuistiky

• Judikáty k trestání lékařů – 4 Tz 101/2009, 
obdobně 4 Tz 8/2010 – zatím u nás jediné…

• K pojmu vitium artis – 25 Cdo 2328/2013

• K porušení prevenční povinnosti – 25 Cdo
1509/2013 a 25 Cdo 1598/2016

• K zásadě casum sentit dominus – 25 Cdo
3434/2009 – následky náhody nese každý sám

• K nedostatkům v dokumentaci – 25 Cdo
3879/2012 – zjednodušující výklad - odpovědnost



Judikáty a kazuistiky

• K odpovědnosti za nepravdivý znalecký 
posudek – 4 Tdo 1438/2014

• K Seznamu zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami – 32 Cdo 3475/2010 a 23 Cdo
1695/2010 – co smí a co nesmí stanovit

• K informovanému souhlasu – 25 Cdo
1381/2013 – nemůže být bezbřehý, kritéria



Novela zákona o získávání způsobilosti
k výkonu povolání lékaře

Provedena zákonem č. 67/2017 účinnost 1.7.17

Samostatný výkon povolání – lékař se SZ

Absolvent LF bez základního kmene pracuje pod 
odborným dozorem lékaře se SZ

Absolvent základního kmene – zkoušky pracuje 
pod odborným dohledem lékaře se SZ

Zvláštní specializovaná způsobilost – nástavba

Funkční kurz = prohloubení znalostí a dovedností



Odborný dozor a odborný dohled

• Odborný dozor – lékař se SZ musí být 
přítomen ve ZZ a fyzicky dosažitelný do 15 min

• Odborný dohled – lékař se SZ nemusí být ve ZZ 
přítomen, musí být nepřetržitě telefonicky 
dostupný a fyzicky dostupný do 30 minut.

• Co může sám dělat absolvent a lékař se ZK má 
stanovit prováděcí předpis a současně stanoví 
školitel. Lze doporučit písemnou formu!



Některé další novinky dle novely

• Příprava na atestaci v prvním základním oboru 
je zvyšování kvalifikace, ostatní = prohlubování

• Nanejvýš 2 základní obory se stejným ZK. 
Nelze současně základní a nástavbový obor.

• 19 základních kmenů a 43 základních oborů

• Pojem garant oboru (akreditované lůžkové ZZ), 
školitel (může školit nejvýše 2 lékaře bez ZK, 
nebo 3 lékaře se ZK), u ambulantního 
akreditovaného ZZ jen školitel. 



Bezpečné profesní pojištění

• U VIP pojištění nejde o zájem komory

• Podmínky opsaly i některé jiné pojišťovny 

• Pozor na „pojišťovací pasti“ („když ptáčka 
lapají hezky mu zpívají“) důležité co je psáno!

• Hrubé zanedbání smluvní povinnosti. Porušení 
prevenční povinnosti. Prodlení se splněním 
smluvní povinnosti. Zásah do práva na 
ochranu osobnosti. Nastane-li, právo 
pojišťovny odmítnout nebo snížit plnění.



Trvalé smlouvy – tendry se ZP

• Smlouvy na dobu neurčitou, které lze ukončit 
jen z důvodů v nich uvedených

• Smlouvu lze ovšem ukončit také „stanoví-li tak 
zákon“. Stačí tedy novela zákona 48/1997 Sb.

• Teze – proč mají zdravotníci jiné normy na 
veřejné zakázky, proč ne „normální tendry“ na 
smlouvy se ZP? Proti tomu koncepce komory 
na bezesmluvní vztah se ZP – trh tvoří 
svobodná volba pacienta, ne nabízená cena… 



Úhrady, regulace, limity

• Úhradová vyhláška na rok 2016 a 2017 nedává 
možnost odůvodnit překročení limitu objemu 
poskytované péče, dává možnost odůvodnit 
překročení preskripce a vyžádané péče.

• Nález Pl. ÚS 19/13 ale nadále platí. Co dělat? 
Námitky věcně zdůvodněné, smírčí jednání, 
žaloba u soudu a návrh na předložení případu 
k posouzení Ústavnímu soudu. Nebo nic…



Některá doporučení

• Je na mne podáno trestní oznámení a jsem 
předvolán k podání vysvětlení. Předem 
připravit – důležité je co se píše, ne mluví!

• Je proti mně zahájeno trestní stíhání – VR ČLK, 
právní kancelář, obhájce, stížnost, strategie…

• Je podána žaloba o náhradu škody a NÚ. Pozor 
na odpor proti PR, zmeškání, uznání. Pojistitel. 
Pozor na mimosoudní dohody a smír.



Právní podpora lékařů komorou

• www.lkcr.cz

• pravnisekretariat@clkcr.cz

• Telefon 234 760 704

• Tísňová linka 721 455 456

• Lékařská 2, 150 00 Praha 5

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

