
Akce je akreditována  na portálu www.vzdelavanilekaru.cz pod číslem 102685. 
Účastnický poplatek je 5000 Kč pro člena ČLK a 15 000 Kč pro nečlena komory. 

Číslo účtu: 19-1083620217/0100, variabilní symbol: 5521, u platby je nutné uvést jméno účastníka.
Za každou lekci jsou přiděleny tři kredity. Po skončení obdrží posluchač, který absolvoval alespoň 70 % seminářů,  

osvědčení o absolvování Univerzity medicínského práva České lékařské komory. 
Přihláška: www.lkcr.cz / Vzdělávání / Kurzy ČLK .

Kapacita je omezena, bude možno zařadit jen ty zájemce, kteří podají přihlášku včas.  
Máte-li zájem, přihlaste se prosím co nejdříve!

JUBILEJNÍ ROČNÍK UNIVERZITY  
MEDICÍNSKÉHO PRÁVA ČLK

Právní kancelář České lékařské komory nabízí účast na Univerzitě medicínského práva České 
lékařské komory, jejíž desátý ročník se uskuteční od září 2021 do června 2022.
Jde o projekt důležitých, prakticky zaměřených právních informací pro lékaře, další zdravotníky a manažery ve zdra-
votnictví.  Komunikace lektorského týmu s posluchači bude probíhat jak e-mailem, tak osobně. Půjde o deset lekcí 
rozložených do deseti měsíců školního roku 2021–2022. Předpokládáme prezenční provedení lekcí v Domě lékařů, 
pokud to epidemiologická situace dovolí (což doufáme), v opačném případě budeme muset přejít na webináře.
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 na-
vrhnout 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. 
Semináře budou probíhat v Praze jedenkrát měsíčně ve všedních dnech (osvědčené jsou čtvrtky) v odpoledních hodi-
nách, patrně v 15.00–18.00 hodin. 

Na semináři bude proveden úvodní výklad k danému tématu, poté řešeny samotnými posluchači s pomocí lek-
torů – právníků České lékařské komory zadané modelové situace, případně modelové situace navržené samot-
nými posluchači a reagováno na dotazy, podněty a připomínky. Současně bude vždy probráno vše, co je z práv-
ního hlediska ve zdravotnictví za uplynulý měsíc aktuální. Posluchači obdrží rovněž prezentaci z příslušné lekce. 

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 předpis 
obsahuje odpověď na který problém.

2) Právní odpovědnost v  medicíně – trestní, občansko-právní, 
správní, disciplinární a smluvní. Podmínky pro vznik právní odpo-
vědnosti lékařů, nemocnic a dalších poskytovatelů zdravotních slu-
žeb.  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) Personální zajištění zdravotních služeb a problematika od-
borného dohledu, odborného dozoru a přímého vedení. Právní 
vztahy a odpovědnost v rámci lékařského týmu a v rámci návaz-
nosti zdravotní péče – praktik – specialista – nemocnice.

5) Vztah lékař – pacient (zákonný zástupce), komunikace, in-
formovaný souhlas, revers, poskytování zdravotních služeb bez 
souhlasu, detence, omezovací prostředky, hlášení soudu, zadr-
žení nepříznivých informací, dříve vyslovená přání.

6) Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravot-
nictví, oznamovací povinnost, vedení zdravotnické dokumenta-
ce a její archivace, implementace GDPR ve zdravotnictví a v sou-
kromé lékařské praxi

7) Problematika specifických zdravotních služeb – transplan-
tace, interrupce, zásahy do reprodukce, sterilizace, kastrace, ste-
reotaktické operace, lékařský experiment, posudková činnost, 
pracovně-lékařská péče a specifické zdravotní služby. Zdravot-
nická záchranná služba, intenzívní a resuscitační péče, její meze, 
paliativní péče, určování smrti, pitvy.

8) Nálezy Ústavního soudu a  důležitá rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR v oblasti zdravotnictví zejména ve vztahu k postupu lege 
artis, právní odpovědnosti, povinné mlčenlivosti, právním sporům 
mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb

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

10) Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. Do-
poručený postup při trestním oznámení, trestním stíhání, žalo-
bě o náhradu škody nebo nemajetkové újmy, ohrožování a vy-
hrožování. Problematika nutné obrany a krajní nouze.

Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2021–2022: 
Přednášející: 
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MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, Mgr. Daniel Valášek


