
  Hlavní právní problémy v  českém zdravotnictví v  současné době. 
Systém a  přehled právních předpisů medicínského práva a  dal-
ších souvisejících právních předpisů (trestních, občanskoprávních, 
správních) – co kde najdeme?

  Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občanskoprávní, pracov-
něprávní, správní, disciplinární a  smluvní. Právní ochrana lékařů 
a dalších zdravotníků.

  Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. Nová zá-
konná definice, posuzování v praxi, kazuistiky, problematika zna-
leckých posudků.

  Právní aspekty řízení nemocnice a soukromé lékařské praxe. Odpo-
vědnost při řízení a v rámci zdravotnického týmu. Personální zajiš-
tění zdravotních služeb a problematika odborného dohledu. 

  Vztah lékař – pacient (zákonný zástupce), komunikace, informo-
vaný souhlas, revers, poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, 

detence, omezovací prostředky, hlášení soudu, zadržení nepřízni-
vých informací, dříve vyslovená přání. 

  Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, 
oznamovací povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a  její 
archivace. 

  Problematika specifických zdravotních služeb – transplantace, in-
terrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické 
operace, lékařský experiment, pracovně-lékařské služby, posudko-
vá činnost a další specifické zdravotní služby. 

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

  Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven.
  Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. Doporučený po-

stup při trestním oznámení, trestním stíhání, žalobě, ohrožování a vy-
hrožování. Problematika nutné obrany a krajní nouze ve zdravotnictví. 
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IV. ročník Univerzity medicínského práva
školní rok 2015–2016

Právní kancelář České lékařské komory pořádá již čtvrtý ročník Univerzity medicínského práva. Jde o ucele-
ný soubor deseti seminářů v deseti měsících školního roku, zaměřených na praktická témata medicínského 
práva. Cílem není teoretická výuka, ale snaha o dobrou orientaci lékařů a dalších zdravotníků v problematice, 
která se dotýká jejich povolání a se kterou se každodenně v praxi setkávají.   
Univerzita medicínského práva České lékařské komory je určena především pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Lze ji doporučit 
také podnikatelům ve zdravotnictví, manažerům kvality a vedoucím pracovníkům nemocnic.  Každý posluchač obdrží předem úvod-
ní text k příslušnému semináři a má možnost předem zadat otázky nebo modelové situace, které pak budou na semináři případně 
řešeny. Úvodní výklad provedou dva pověření právníci České lékařské komory, kteří se specializují na předmětnou problematiku, dále 
následuje kolektivní řešení modelových situací z praxe, se kterými se lékař běžně v praxi setkává a mají svá právní úskalí a dále disku-
se ke všem dalším otázkám k tématu, která budou posluchače zajímat. Úvodem každé lekce rovněž příslušný lektor zmíní i novinky 
z oblasti medicínského práva, ke kterým došlo za uplynulý měsíc. Každý posluchač posléze obdrží prezentaci z minulého semináře. 

Semináře v rámci Univerzity medicínského práva se konají v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v Praze 5, 
 zpravidla poslední čtvrtek v kalendářním měsíci, v době 15.00-18.00 hodin.

Cena pro členy České lékařské komory je 5000 Kč,  
cena pro posluchače, kteří nejsou členy České lékařské komory, je 9000 Kč. 

Za každou lekci jsou přiděleny 3 kredity.

Přihlášky na www.lkcr.cz (sekce VZDĚLÁVÁNÍ – KURZY ČLK – číslo kurzu 121/15).
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že ve třech minulých ročnících bylo vždy přihlášeno více zájemců, než kolik bylo možno do Univerzity 

medicínského práva České lékařské komory zařadit. Pokud tedy máte o akci zájem, doporučujeme přihlásit se co nejdříve. 

JUDr. Jan Mach,  ředitel právní kanceláře ČLK
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