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Trestní represe nebo stavovský 
dohled profesní komory?

• Kriminalizace lékařů v Čechách
• Princip ultima ratio – krajní úloha trestní 

represe, která má být nahrazována jinak
• Nález II. ÚS 372/2003 ze dne 3.12.2004
• Citlivá otázka trestní odpovědnosti za 

odborný nezdar – chybná dg., pohyb ruky…
• Problematika příčinné souvislosti

15.4.2008 18:16:56

Strana 2 z 14



Trestní represe nebo stavovský 
dohled profesní komory?

• Někdy postih za neúmyslné pochybení 
velmi tvrdý – odnětí svobody, zákaz 
činnosti u bezúhonného lékaře

• Jindy hrubá nedbalost bez trestu s ohledem 
na absenci příčinné souvislosti s následkem

• Trestní řízení by mohlo často nahradit 
disciplinární řízení vedené profesní 
komorou za odborné pochybení lékaře
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Efektivní profesní dohled komory

• Nahradit trestní soud „lékařským soudem“
• Prohloubit možnosti komory k dohledu nad 

lékařskou profesí a ochranou pacientů
• Nahradit RK a ČR OSL ČLK krajskými orgány a 

dát možnost „ústřední“ RK podat v závažných 
případech návrh na potrestání přímo „ústřední 
ČR“; přezkum soudem samozřejmě zaručen

• Stejnou možnost  jakou má ministr spravedlnosti 
vůči advokátům i ministru zdravotnictví
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Nahradit represi prevencí

• Místo pokut dát možnost ukládat za odborné 
pochybení povinnost doškolit se, absolvovat 
přezkoušení před OK VR ČLK, do té doby zákaz 
samostatné praxe bez dohledu jiným zkušeným 
lékařem.

• Povinnost absolvovat komunikační kurs
• Právo uložit opatření k nápravě i vedení ZZ,  při 

zjištění chyb v řízení, systému,personálním či 
věcném vybavení zdravotnického zařízení 
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Zásah ČLK v závažných 
případech

• Jak je nutno postupovat nyní: RK – RK OS-
ČR OS – ČR ČLK – pokuta, vyloučení…

• Úvaha de lege ferenda: RK podá neprodleně 
návrh na potrestání, ČR uloží disciplinární 
opatření a vyloučí odkladný účinek správní 
žaloby (například opilý lékař, podvádějící 
lékař, opakované hrubé odborné chyby…) 
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Úroveň zdravotnické legislativy

• Pravidla chování pro zdravotníky  by měla být 
přesná a jasná, neumožňující různý výklad, bez 
odkazů na jiné § či zákony

• Zákon č.111/2007 Sb. = pravý opak. Viz jeho § 23 
odstavec 1. Návrh ČLK neprošel.

• Naproti tomu prošel návrh ČLK u § 55/2 d), což 
postavilo na jisto jak  je to s lékařským tajemstvím 
v ČR (nadřízený orgán ve státním zájmu může…) 
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Věcný záměr zákona o ZS –
řešení stížností pacientů

• Článek 18 Listiny – petiční právo občanů
• Stížnost na odbornost a etiku ve ZZ tomuto 

ZZ k vyřešení? Při nespokojenosti druhou 
instancí krajský úřad – často majitel NZZ?

• Stížnosti na soukromého lékaře v prvé 
instanci bude řešit tento lékař? 

• Je-li přijímán nový zdravotnický zákon,pak 
raději 3x měř, jednou řež (hlasuj)
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Svobodná volba lékaře?

• Volí pacient nebo zdravotní pojišťovna?
• Pacientům lze vzít jejich lékaře
• Nemá-li můj lékař smlouvu s mou ZP, 

platím si nejen jeho výkony, ale i jím 
předepsané léky a vyžádanou péči. Proč?

• Nyní 2 kategorie lékařů – trvalý smluvní 
vztah – dočasný smluvní vztah. Nerovnost!
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Partnerský obchodní vztah?

• Může mi můj obchodní partner ukládat 
pokuty? ZP mohou pokutovat ZZ (poplatky)

• Podám-li žalobu, nemusí se mnou být 
obnovena smlouva na další období, stanu se 
„problémovým“…

• Nerozhoduje spokojenost pacienta, 
rozhoduje spokojenost úředníka ZP
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Regulace úhrad a lege artis

• Povinnost léčit lege artis bez nadbytečných 
nákladů s přihlédnutím k individuálnímu 
zdravotnímu stavu pojištěnce

• Regulace předepisování léčivých přípravků
• Regulace objemu vyžádané péče 
• Regulace objemu vlastních výkonů, včetně 

preventivních prohlídek ze zákona
• Jde jen o mechanický výpočet?

15.4.2008 18:16:57

Strana 11 z 14



Věcný záměr zákona o veřejném 
zdravotním pojištění

• Konec dohodovacích řízení o rámcové 
smlouvě a o výši úhrad zdravotní péče?

• Individuální „dohoda“ ZP a ZZ? V praxi 
diktát ZP! Ohromná moc úředníkům ZP

• Zákaz „kartelových dohod“ poskytovatelů 
zdravotní péče…
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Přímluva za pacienty

• Nespravedlivé případy nepřiznání práva na 
náhradu škody – příčinná souvislost není 
jistá, jde o přípustnou míru rizika výkonu…

• Objektivní odpovědnost není možná (J.Lux)
• Dosavadní § 78/2 zákona č. 20/1966 Sb.
• Analogicky jako zákon č. 209/1997 Sb.
• Žlučovody, kolonoskopie, raritní dg….
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Děkuji za pozornost

Přeji hezký zbytek dne a poslancům 
šťastnou ruku při hlasování o 

zdravotnických zákonech
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