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PRÁVA ČLK
Právní kancelář České lékařské komory nabízí účast na Univerzitě medicínského práva  

České lékařské komory, jejíž šestý ročník se uskuteční v období  
od září 2017 do června 2018.

Jde o projekt důležitých, prakticky zaměřených právních informací pro lékaře, další zdravotníky a manažery ve zdravotnic-
tví.  Komunikace lektorského týmu s posluchači bude probíhat jak e-mailem, tak osobně. Půjde o deset lekcí rozložených do 

deseti měsíců školního roku 2017–18. 

Absolvování Univerzity medicínského práva doporučujeme všem lékařům a dalším zdravotníkům, kteří mají zájem o právní 
problematiku v medicíně především z praktického hlediska. Posluchači obdrží přibližně dva týdny před každou lekcí e-mail 
s odborným textem, který bude obsahovat úvod pro dané téma, a na jeho konci budou uvedeny modelové situace z praxe 
k řešení. Každý posluchač bude oprávněn navrhnout rozšíření zadání o další modelové situace z praxe nebo dotazy k danému 

tématu a návrh zašle lektorům před konáním příslušné lekce. Jeho návrhem se posléze budeme rovněž zabývat. 

Na semináři bude proveden úvodní výklad k danému tématu, poté budou řešeny samotnými posluchači s pomocí lektorů 
– právníků České lékařské komory zadané modelové situace, případně modelové situace navržené samotnými posluchači  
a bude reagováno na dotazy, podněty a připomínky. Současně bude vždy probráno vše, co je z právního hlediska ve zdra-
votnictví za uplynulý měsíc aktuální. Společně s odborným textem k dalšímu tématu obdrží posluchači e-mailem též pre-

zentaci z minulé lekce. 

Semináře budou probíhat v Praze jedenkrát měsíčně ve všedních dnech (osvědčené jsou čtvrtky) v odpoledních hodinách, 
patrně v 15–18 hodin. 

Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 9000 Kč pro nečlena. Za každou lekci jsou přiděleny 3 kredity.  
Po skončení obdrží posluchač osvědčení o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory.

Přihlášku vyplňte na adrese www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce kurzy ČLK, číslo kurzu 76/17.
Kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání.

Kapacita je omezena, bude možno zařadit jen ty zájemce, kteří podají přihlášku včas.  

Máte-li zájem, přihlaste se co nejdříve!

Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2017–2018:

Přednášející: 
JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, Mgr. Bc. Miloš Máca, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská, 

 MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Theodora Čáslavská

1. Hlavní právní problémy ve zdravotnictví, systém a přehled 
právních předpisů medicínského práva a souvisejících zákonů 
(z oboru trestního práva, občanského práva, správního práva 
a medicínského práva). Který zákon, vyhláška, nebo jiný před-
pis obsahuje odpověď na který problém.

2. Právní odpovědnost v  medicíně – trestní, občansko-práv-
ní, správní, disciplinární a smluvní. Podmínky pro vznik právní 
odpovědnosti lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdra-
votních služeb. Nová právní odpovědnost právnických osob – 
nemocnic, apod.

3. Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. 
Zákonná definice, její výklad, posuzování v praxi, znalecké po-
sudky, kazuistiky.

4. Právní aspekty řízení nemocnice a soukromé lékařské pra-
xe. Odpovědnost při řízení a v  rámci zdravotnického týmu. 
Personální zajištění zdravotních služeb a problematika odbor-
ného dohledu.

5. Vztah lékař – pacient (zákonný zástupce), komunikace, in-
formovaný souhlas, revers, poskytování zdravotních služeb bez 

souhlasu, detence, omezovací prostředky, hlášení soudu, za-
držení nepříznivých informací, dříve vyslovená přání.

6. Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravot-
nictví, oznamovací povinnost, vedení zdravotnické dokumen-
tace a její archivace.

7. Problematika specifických zdravotních služeb – transplan-
tace, interrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastra-
ce, stereotaktické operace, lékařský experiment, posudko-
vá činnost, pracovně-lékařská péče a specifické zdravotní  
služby.

8. Zdravotnická záchranná služba, intenzívní a resuscitační 
péče, její meze, paliativní péče, určování smrti, pitvy.

9. Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravot-
ních pojišťoven.

10. Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. 
Doporučený postup při trestním oznámení, trestním stíhání, 
žalobě o náhradu škody nebo nemajetkové újmy, ohrožování 
a vyhrožování. Problematika nutné obrany a krajní nouze ve 
zdravotnictví.


